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СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2020 г. - слаби и силни 

страни, изводи  

1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение 

спрямо 2019 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2019 г.  

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2019 г.  

 

2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и 

фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 

2019 г., резултати. 

  

2.1. Въздух (Приложение № 1) 

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:   

 Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; големи горивни 

източници;  

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници; 

 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, 

товарене или разтоварване и превоз на бензини; 

 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични 

съединения в разтворители;  

 Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, 

лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители; 

 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой; 

 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови 

газове; 

2.1.2  Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и 

регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати. 

 

2.2. Води (Приложение № 2) 

2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол и постигнати резултати: 

 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

вкл. пречиствателните станции към тях: 

o контрол общо за всички обекти;  

o контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, 

формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества;  

o контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо 

от добро; 

 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води: 

o контрол общо за всички обекти; 

o контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни 

вещества, общи и специфични замърсители; 

o контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 

от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени 

отпадъчни води;  

o контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води; 

 Изводи 
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o за осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в 

издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ и 

комплексните разрешителни по реда на ЗООС;  

o за осъществения контрол по чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за 

допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните 

води, зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води 

в повърхностни водни обекти; 

o за осъществения контрол на обектите, потенциални замърсители на 

водите на Черно море; 

2.2.2 Поддържане на база данни в електронен вид по чл. 30 на Наредба № 2 за 

издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне 

на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване; 

2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на 

приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители; 

2.2.4 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с Басейнова дирекция) и 

предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за 

замърсяване на воден обект. Резултати. 

 

2.3. Почви (Приложение № 3) 

2.3.1 Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни 

за употреба препарати за растителна защита; 

2.3.2 Оценка на състоянието на почвите, мониторинг. 

2.3.3 Рекултивации. 

2.3.4 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ 

сигнали. 

 

2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4) 

2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на: 

2.4.1.1 Битови отпадъци; 

 Анализ и оценка на изпълнение на заложените мерки в плановете за действие 

към общинските програми за управление на отпадъците по бл. 52 от ЗУО 

2.4.1.2 Строителни отпадъци; 

2.4.1.3 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; 

 Брой проверени лица от издадените заповеди за заплащане на продуктова 

такса за всички потоци МРО, като се посочи наличие/липса на задължение за 

заплащане на продуктова такса, нейният размер, брой издадени предписания, 

съставени актове, като и информация за неоткритите дружества или такива с 

прекратена дейност; 

 Брой проврени лица, извършващи рециклиране на отпадъци от пластмасови 

опаковки, количества постъпили и рециклирани отпадъци на годишна база, 

установени нередовности и нарушения; 

 Брой извършени проверки по изискванията на чл. 7 от Наредбата за 

определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса с приоритет 

на изискването на чл. 7, ал. 3 от Наредбата; 

 Брой проверки на обекти по чл. 10, ал. 5 от Наредбата за изискванията за 

третиране на излезли от употреба гуми, брой установени нарушения, 

издадени предписания и съставени актове. 
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2.4.1.4 Производствени отпадъци; 

2.4.1.5 Съоръжения за третиране на отпадъци; 

2.4.1.6 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци; 

2.4.1.7 Контрол на търговци и брокери на отпадъци; 

2.4.1.8 Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно 

превози на отпадъци – извършен контрол по нотификации и на превози по 

общите информационни изисквания на чл. 18 от Регламента; 

2.4.1.9 Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 

2017/852 относно живака; 

2.4.1.10 Контрол, свързан с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 

относно УОЗ. 

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по 

регистрирани жалби/ сигнали. 

 

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) 

(Приложение № 5) 

2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, 

ЗЛР, ЗГМО и издадени административни актове. Резултати 

2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

2.5.3 Проведени процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони – Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху защитените зони; Решения за извършване на оценка за степента на 

въздействие на ППП/ИП върху защитени зони; Решения по оценка на степента на 

въздействие; Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС; писма 

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

 

2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка 

(ЕО) (Приложение № 6) 

2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 

2.6.1.1. Проведени процедури по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС (екологична 

оценка) – постъпили уведомления по чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО); планове и 

програми, за които РИОСВ е определил, че подлежат на процедура по реда на раздел II, 

глава Шеста от ЗООС; Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка, вкл. характер на издадените актове; становища по екологична оценка, 

вкл. характер на издадените актове; Решения за прекратяване на процедурата по реда на 

раздел II, глава Шеста от ЗООС– по искане на възложителя, недопустимост или др. 

2.6.1.2. Проведени процедури по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС (ОВОС) – 

постъпили уведомления по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС; инвестиционни предложения, за които РИОСВ е определил, че подлежат на 

процедура по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС; Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, вкл. характер на издадените актове; решиния по 

ОВОС, вкл. характер на издадените актове; Решения за прекратяване на процедурата по 

реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС– по искане на възложителя, недопустимост или др. 

2.6.2. Осъществен контрол по издадени административни актове – контрол по плана за 

изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС и по изпълнението на условията от 

решението по ОВОС, решенията за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС;наблюдение и контрол по изпълнението на мерки, посочени в становища по 

екологична оценка и на условия и мерки в решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО в процеса на прилагането на плана или програмата. Проверки за правно 

действие на актове по реда на Глава Шеста от ЗООС Резултати. 
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2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 7) 

2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени 

Комплексни разрешителни. Резултати  

2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали. 

2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ 

2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични 

щети (за РИОСВ, където се изпълняват такива програми). 

2.7.5. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум. 

2.7.6. EMAS 

2.7.7. Екомаркировка на ЕС 

 

2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали 

(Приложение № 8) 

2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или 

съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от 

ЗООС. Резултати 

2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:  

 Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH) 

 Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси (CLP) 

 Регламент №648/2004 относно детергентите 

 Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

 Регламент № 2017/852 относно живака 

 Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

 Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси 

 

2.9. Комплексни проверки (Приложение № 9) - Резултати. 

 

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. Анализ на проведените процедури по ОВОС: 

3.1.1. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС;  

3.1.2. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след 

постановен административен акт с характер „да се извърши ОВОС“; 

3.1.3. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС;  

3.1.4. Средна продължителност на процедурите по ОВОС; 

3.1.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

3.2. Анализ на проведените процедури по ЕО: 

3.6. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО на издадените становища по ЕО;  

3.2.2. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО след постановен административен акт с 

характер „да се извърши ЕО“; 
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3.3. Брой и разпределение, съгласно категориите категориите планове/програми, 

посочени в приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО на издадените решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;  

3.4. Средна продължителност на процедурите по зъдължителна ЕО; 

3.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. 

 

4.  Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане 

на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи  

 

5.      Анализ и оценка на ефектовността на извършения контрол на мрежата Натура – 2000 – 

контрол по спазване на режимите и забраните в съответната защитена зона, 

идентифициране на проблеми при извършените проверки и мерките, които са предприети, 

постигнати резултати и изводи. 

 

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 № 11) 
2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и 

проблеми (Приложение № 12) 

3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността 

при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура 

(Приложение № 13) 
4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и 

представители на обществеността. 

5. Анализ на дейностите по други текущи задачи 

 

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel): 

1. Въздух; 

2. Води; 

3. Почви; 

4. Управление на отпадъците;  

5. Биологично разнообразие и НЕМ; 

6. ОВОС и ЕО; 

7. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване; 

8. СЕВЕЗО и Химикали; 

9. Комплексни проверки; 

10. Административно–наказателна отговорност и принудителни административни 

мерки; 

11. Политика по околната среда на регионално и местно ниво; 

12. Реализиране на екологични проекти; 

13. Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, 

повишаване на екологичното съзнание и култура. 
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І. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2020 г. - слаби и силни 

страни, изводи  

 

1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение 

спрямо 2019 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

 

В плана за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2020 г. са включени проверки 

за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на 580 от общо 1419 обекта, 

вписани в „Регистъра на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ”.  

 

При изготвяне на плана са взети в предвид нормативните изисквания за честота на 

проверките, направен е обобщен систематичен анализ на риска, отчетени са приоритетите 

за контрол за годината по компоненти и фактори на околната среда, наличието на съставени 

актове за установяване на административни нарушения на операторите, постъпили жалби и 

сигнали за съответните обекти, издадени предписания и други. 

 

През отчетния период (2020 г.) са направени общо 986 проверки (571 планови и 415 

извън предвидения план), при които са проверени 825 обекта , от които 483 по план и 342 

невключени в план за 2020 г. Обобщена информация за осъществената контролна дейност е 

дадена в таблица 1: 

 

Таблица 1. Kонтролна дейност за 2020 г. – обобщена 

Общ брой обекти, 

подлежащи на 

контрол от 

РИОСВ, съгласно 

Таблица 1.1. от 

Плана за КД за 

2020 г. 

Брой 

планирани 

обекти за 

контрол, 

съгласно 

Таблица 2.1. от 

Плана за КД за 

2020 г. 

Брой проверени обекти през 

2020 г. 

Брой извършени проверки през 

2020 г. 

Планирани с 

Плана за КД за 

2020 г. в 

Таблица 2.1. 

Извън Плана 

за КД за 2020 г. 

- невключени в 

Таблица 2.1. от 

Плана за КД 

2020 г. 

Извършени 

планови 

проверки от 

планираните в 

Таблица 2.2. от 

Плана за КД за 

2020 г. 

Извършени 

извънредни 

проверки - 

невключени в 

Таблица 2.2. от 

Плана за КД за 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

1419 580 483 342 571 415 

 

Поради наложените извънредни обстоятелста в следствие епидемиологична обстановка 

от Сovid 19 не са изпълнени общо  50 проверки на 53 обекта – по фактор отпадъци, 

компонент въздух и проверки за изпълнение на условия в решения за преценяване 

необходимостта по ОВОС и ЕО.  

 

Неосъществените проверки през 2020 г.  са включени в плана за 2021 г. 

 

Изпълнението на плана за контролна дейност за 2020 г. по компоненти и фактори на 

околната среда е отразено в таблица 2. 
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Таблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2020 г. по компоненти и фактори 

на околната среда 

№ 

Компоненти/ 

фактори на 

ОС 

Брой обекти, 

планирани за 

контрол, 

съгласно 

съответните 

таблици по 

компоненти и 

фактори от 

Плана за КД 

за 2020 г.  

Брой проверени 

обекти                                                                                                                                    

(от 

планираните) 

Брой 

планирани 

проверки, 

съгласно 

Плана за КД 

за 2020 г. 

Брой 

извършени 

планови 

проверки 

% на 

изпълнение на 

Плана за КД за 

2020 г. спрямо 

проверени 

обекти 

1 2 3 4 5 6 7 

1. КР 22 22 23*** 23*** 100 

2. 
СЕВЕЗО 

обекти 
4 4 4 4 100 

3. Въздух 105* 102* 112* 105* 97 

4. Води 99* 99* 120* 120* 100 

5. Почви 10 10 10** 7** 100 

6. Отпадъци 180 147 199 157 82 

7. Химикали 37 37 37 37 100 

8. Шум 7 7 7* 7* 100 

9. 
Биологично 

разнообразие 
26 26 26 26 100 

10. 
Защитени 

територии 
20 20 20 20 100 

11. 
Защитени 

зони 
6 6 6 6 100 

12. ЗЛР 41 41 41 41 100 

13. ОВОС и ЕО 90 79 90 79 88 

14. 
Екологична 

отговорност 
6 6 6 6 100 

15 

Ограничаване 

изменението 

на климата 

3 3 3 3 100 

16. ГМО 3 3 3 3 100 

17. EMAS 0 0 0 0 0 

18. 
Екомаркиров

ка на ЕС 
0 0 0 0 0 

ОБЩ БРОЙ 580 483 683 571 83,3 

17. 

Комплексни 

проверки (на 

обекти без 

КР) 

37 33 37 33 89,2 

ОБЩ БРОЙ 580 483 683 571 83,3 

 

* В броя извършени проверки са включени и участията на експертите в комплексни проверки. 

** 3 планови проверки по почви на 3 обекта (2 склада и 1 площадка с ББ кубове), съхраняващи негодни и 

излезли от употреба ПРЗ, са извършени от експерти от отдел УО и ОП като извънредни проверки по Заповед 

№ РД-627/30.07.2020 г. на Министъра на околната среда и водите. 

*** През периода е издадено ново КР на „Осъм“ АД, гр. Ловеч 
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За сравнение през 2019 г. са направени общо 1009 проверки (703 планови и 306 извън 

предвидения план), при които са проверени 847 обекта , от които 557 по план и 290 

невключени в план 2019 г. 

 

1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2019 г.  

 

През отчетния период са извършени 415 извънредни проверки на 342 обекта. 

Причините, наложили извършването на извънредни проверки са отразени в таблици 3: 

Таблица 3. Извънредни проверки 2019 г. 

  

По 

изпълне

ние на 

предписа

ние 

По 

жалба/ 

сигнал 

По заповед/ 

писмо на 

министъра/ 

директор на 

РИОСВ 

По 

заповед/                                                                                                                                                                              

писмо на 

областен 

управител 

По 

искане 

на 

прокурат

ура / 

МВР 

По 

постъп

ило 

ИН 

По издаване на 

разрешителен/                                                                                                                           

регистрационе

н документ от 

РИОСВ 

По искане 

за промяна 

на 

наложени 

текущи 

санкции 

Участие 

в ДПК* 
Други* 

Общ 

брой  

Извършени 

проверки бр. 
39 81 91 2 31 0 7 22 31 111 415 

Проверени 

обекти бр. 
39 73 85 2 29 0 7 18 31 58 342 

 

Извънредните проверки са представени на следната графика: 

 

 

Направените 111 извънредни проверки – други* са проверка на обект в обхвата на 

извършваща се планова проверка, във връзка с издаване на ново КР, във връзка с 

разрешителни на МОСВ, във връзка с екземпляри от защитени видове в безпомощно  

състояние, по писма на БДДР, по писма на ТДНС, по писмо на ТП ДГС,  във връзка със 

съгласувана дейност в защитена територия по §7 от ЗЗТ, във връзка с постъпили 

уведомления по Наредбата за ОС, по искане за съвместни проверки с кметове на общини, 

по заявления за издаване на разрешителни по ЗУО и други. 
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Извънредните проверки съставляват 42,1% от общия брой на извършените проверки.  

 

През 2019 г. са направени 366 бр. извънредни проверки, спрямо 415 бр. през 2020 г., 

като броят им се е увеличил с 13,4%. 

 

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2019 г.  

 

През 2020 г. са съставени 67 броя актове за установяване на административни 

нарушения /АУАН/ и са издадени 33 броя наказателни постановления /НП/ на обща 

стойност 46000 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за установяване 

на административни нарушения.  

Прекратени са 15 броя съставени актове за установяване на административно 

нарушение с резолюция за прекратяване на административно-наказателни преписки и с 

писмени предупреждения съгласно чл.28 от ЗАНН (от тях 2 броя са по съставени АУАН 

през 2019 г. ). Предстои издаване на НП през 2021г. по невръчените през 2020г. АУАН. 

От директора на РИОСВ - Плевен са наложени санкции по чл.69 от ЗООС, както следва:   

 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на обща стойност 3994,00 лв. ;  

 6 /шест/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на ст-ст 5429,00 лв.; 

 1/една/ еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух на стойност 

223,00 лв. 

Отменени са 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 4 /четири/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

Намалени са  2 /две/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и на воден 

обект. 

Възобновена е 1 /една / текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.  

Издадени са 5 /пет/ заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. 

 

За сравнение през 2019 г. са съставени 25 броя актове за установяване на 

административни нарушения /АУАН/ и са издадени 21 броя наказателни постановления 

/НП/ на обща стойност 46 350 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за 

установяване на административни нарушения.  

Прекратени са 6 броя съставени актове за установяване на административно нарушение 

с резолюция за прекратяване на административно-наказателни преписки, (от тях 4 броя са 

по съставени АУАН през 2019 г. и 2 броя са по съставени АУАН през 2018г.). 

От директора на РИОСВ - Плевен са наложени санкции по чл.69 от ЗООС, както следва:   

 3 /три/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност     

564,00 лв. ;  

 4 /четири/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на стойност 2 760,00 лв. 

Отменени са 3 /три/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 5 /пет/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

Спрени са  2 /две/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух . 

Намалена е 1 /една / текуща санкция за замърсяване на воден обект.  

Издадени са 6 /шест/ заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. 
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Силните страни на контролната дейност през 2020 г. могат да се обобщят, както 

следва: 

 Запазване на тенденцията за прилагане на комплексен подход при проверка на 

обектите, в т.ч. и при извънредни проверки;  

 При възможност – съчетаване на планови и извънредни проверки с цел 

оптимизиране на ресурсите (финансови, човешки и материали);  

 Действащите процедури, регламентиращи превантивната и контролна дейност на 

инспекцията, се актуализират при промяна на нормативната уредба и с цел 

подобряване работата на инспекцията; 

 Добра координация между РИОСВ – Плевен и ОД „Земеделие” – Плевен и Ловеч 

чрез участия в комисии по промяна предназначението на земеделски земи, като по 

този начин са обхванати обектите, за които са издадени необходимите документи от 

РИОСВ-Плевен, както и в комисии за рекултивация на нарушени терени; 

 Поддържа се добра комуникация с общините с нарушено качество на атмосферния 

въздух - Плевен, Ловеч, Никопол и Троян. Осигурена е актуална информация и за 

навременно актуализиране на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ, срокът на 

които изтече в края на 2020 г. Извършват се съвместни проверки по компетентност 

при жалби/сигнали;  

 В резултат на извършените проверки и дадените предписания на обекти за 

съхранение на негодни ПРЗ (складове и площадки с ББ кубове), е променено 

състоянието на 11 склада от не добро или задоволително  в добро, като са 

предприети действия от страна на общините за обезопасяване на същите, също така 

са поставени липсващи знаци за опасност, почистена е тревната и храстовидната 

растителност около складовете, а негодните ПРЗ от 2 склада са предадени за 

обезвреждане от съответните общини;  

 

Установени слаби страни през отчетния период са: 

 Наличие на нерегламентирани площадки за извършване на дейности с отпадъци в 

частни и в общински имоти, особено по отношение дейностите с ИУМПС. 

 Затруднено откриване на скрити нерегламентирани места за изхвърляне на 

строителни, смесени битови и/или опасни отпадъци. 

 Ненавременно и/или некоректно подаване на информация от дружествата, които 

имат задължения по Регламент (ЕО) 1013/2006 г. относно превози на отпадъци. 

 

 

2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти 

и фактори – включително предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и 

сравнение спрямо 2018 г., резултати  

 

2.1. Въздух (Приложение 1) 

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол 

През 2020 г. са извършени 172 проверки по прилагане на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ), при планирани 128 проверки на 119 обекта, включително с 

КР. 

За прилагане на Закона за ограничаване изменение на климата са извършени 4 проверки 

в 4 обекта, при планирани 3 проверки на 3 обекта.  

Извършените планови проверки по ЗЧАВ се разпределят по направления на контрол, в 

съответствие с Таблица 3.1 от годишния план за 2020 г., както следва: 



Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен                                                                         11 

 

 1 проверка на обект с големи горивни инсталации (ГГИ); 

 25 проверки на горивни и технологични неподвижни източници на емисии в обхвата 

на Наредба № 1 от 2005 г. за норми на допустими емисии; 

 29 проверки на неподвижни източници на летливи органични съединения (ЛОС) в 

разтворители, за спазване нормите и изискванията на Наредба № 7 от 2003 г.; 

 10 проверки на оператори на инсталации, потенциални източници на емисии от 

вещества, нарушаващи озоновия слой и на емисии от флуорирани парникови газове 

и на оператори, извършващи дейност с тези вещества – сервиз, ремонт и поддръжка 

и пускане на пазара, по Регламент (ЕО) 1005/2009 и Регламент (ЕС) 517/2014; 

 13 проверки на обекти, източници на ЛОС от бензини (бензиностанции); 

 33 проверки на производители, вносители и търговци и различни категории 

потребители на бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи ЛОС; 

 4 проверки на общини по изпълнение на мерки в Програми за намаляване на нивата 

на замърсителите и достигане на нормите за КАВ по показател ФПЧ10, по чл. 27, 

ал.1 от ЗЧАВ и Наредба № 12 от 2010 г. 

      Така описаните планови проверки са осъществени в рамките на 24 комплексни проверки 

по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД) и 81 индивидуални, 

като в т.ч. са включени и 4 проверки, свързани с контролен мониторинг. Част от проверките 

включват контрол по повече от една наредба към ЗЧАВ или регламент. 

Освен изброените по-горе планови проверки, експертите от направление „Опазване 

чистотата на атмосферния въздух”, са участвали в 21 планови комплексни проверки на 

обекти с комплексни разрешителни (КР) по чл. 117 от ЗООС.  

През отчетния период са осъществени и 46  извънредни проверки, документирани в 46 

протокола в т.ч. 4  бр. от тях в рамките на КПКД, 3 бр. по спазване на условия в КР и 39 бр. 

индивидуални проверки:   

 10 проверки по жалби и сигнали; 

 2 проверки за оценка на изпълнение на мерки в програми за КАВ; 

 3 проверки за осъществяване на последващ контрол; 

 13  проверки за съставяне на констативни протоколи по чл. 69, чл.69а-в от ЗООС; 

 8 проверки за присъствие на проведено СПИ по чл.33, ал.4 от Наредба 6/1999г; 

 4 контролни измервания; 

 1 нов обект;  

 2 проверки по прокурорски постановления и по искане на МВР; 

 3 проверки по писмо на МОСВ. 

Броят на извършените през 2020 г. проверки е общо 172 бр. и е почти колкото броя на 

проверките за 2019 г. (общо 170 бр.). Броят на извънредните проверки през 2020 г. (46 бр.) 

също е сравним с броя на извънредните проверки през 2019 г. (48 бр.). Относителният дял 

на извънредните проверки към  на общия брой проверки за 2019 г. и 2020 г. е запазен, 

съответно 28.2% и 28.8%.  

При извършените проверки през 2020 г. са дадени общо 38 бр. предписания, в т. число: 

 9 предписания при индивидуални планови проверки; 

 17 предписания при индивидуални извънпланови проверки; 

 3 предписание при комплексни планови проверки; 

 1 предписания при извънредни комплексни проверки; 

 6 предписания при планови проверки по спазване на „Условие 9. Емисии в 

атмосферата” в обекти с издадено КР; 
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 2 предписания при извънредна проверка по спазване на „Условие 9. Емисии в 

атмосферата” в обекти с издадено КР; 

Предписанията, издадени в протоколи от проверки, са изпълнени. 

През 2020г. не са съставяни АУАН за нарушения на основание ЗЧАВ.  

Изготвени са 13 бр. преписки във връзка със санкции по ЗООС за превишени норми на 

допустими емисии (НДЕ): налагане, намаляване, спиране, възобновяване, отменяне на 

санкции.  

 Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в региона, контролиран от РИОСВ – Плевен, 

се оценява чрез анализ на получените данни от 3 автоматични измервателни станции 

(АИС), разположени в гр. Плевен, гр. Ловеч и гр. Никопол. Допълнително се провежда и 

планов индикативен мониторинг (51 денонощия) на една община, с мобилна автоматична 

станция (МАС) на Регионална лаборатория Плевен към ИАОС. 

РИОСВ – Плевен извършва периодична оценка на качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) в региона, чрез анализ на получените данни от мониторинг. 

През 2020 г. в РИОСВ – Плевен са изготвени следните справки и доклади, във връзка с 

текущата оценка на КАВ: 

 ежедневни бюлетини за състоянието на КАВ и регистрираните превишения на 

нормите, за интернет-сайта на ИАОС; 

 месечни справки за концентрациите на фини прахови частици ФПЧ10, установени от 

АИС – Плевен, Ловеч и Никопол; 

 тримесечни справки за измерените концентрации на полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) в АИС - Плевен; 

 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; 

 шестмесечни доклади за състоянието на КАВ в градовете Плевен, Ловеч и Никопол 

по показатели ФПЧ10 и озон – за зимен (отоплителен) период 01.10.2019 – 31.03.2020 

г. и за летен (неотоплителен) период 01.04.2020 – 30.09.2020 г.; 

 годишни информации за РЗИ Плевен и РЗИ Ловеч, с данни за резултатите от 

мониторинга на въздуха в области Плевен и Ловеч през 2019 година; 

 уведомително писмо до Община Долни Дъбник за резултатите от проведен фонов 

мониторинг в гр. Долни Дъбник през 2020 г.; 

 годишна инвентаризация на емисиите от 10 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 общински програми по 

чл. 27 от ЗЧАВ, във връзка с национално ежегодно докладване до Европейската 

комисия (ЕК) по Директива 2008/50/ЕО за КАВ. 

Месечните информации за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10 се публикуват на 

Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен, с таблично и графично онагледяване и сравнителен 

анализ за последните 3 години. Периодичните доклади за състоянието на КАВ, както и 

превишенията, констатирани в ежедневните бюлетини, се публикуват на сайта на ИАОС. 

Оценката на данните за 2020 г. показва, че концентрациите на основните 

показатели за КАВ са под установените норми за опазване на човешкото здраве, с 

изключение на превишената средноденонощна норма (СДН) по показател фини 

прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) в градовете Плевен и Никопол. 
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През 2020 г. в Плевен са регистрирани 45 бр. денонощия с превишена СДН, в Никопол - 

68 бр., в Ловеч – 11 бр. Изискването средноденонощната норма (СДН 50 µg/m³) да не бъде 

превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна година, не е 

спазено за гр. Плевен и гр. Никопол.  

Средногодишната норма за  ФПЧ10 (СГН 40 µg/m³) през 2020 г. (за втора поредна 

година) не е превишена в нито един от измервателните пунктове. 

Годишният ход на броя денонощия с превишена СДН за периода 2018 – 2020 г. е 

показан на диаграмата. 

 

 

Годишен ход на броя превишения на СДН за ФПЧ10 

В гр. Плевен и гр. Ловеч, броят превишения на СДН през 2020 г. е съществено 

намалял в сравнение с предходните две години. В гр. Ловеч за трета поредна година е 

постигнато спазване на СДН в годишен аспект.  

В гр. Никопол броят превишения на СДН през 2020 г. е сравним с този през 2019 и 

по-нисък от този за 2018 г. Специфичен метеорологичен фактор са честите мъгли поради 

близостта на р. Дунав. 

 

Обобщени резултати от мониторинг на ФПЧ10  за периода 2018 - 2020 г. 

 

Автоматична 

измервателна 

станция 

Брой превишения на 

СДН за ФПЧ10  

(50 µg/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 

µg/m3 (СГН 40 µg/m3) 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

АИС – гр. 

Плевен 
87 60 45 12 9 0 75 51 45 42,8 36,5 33,7 

АИС – гр. 

Ловеч 
30 18 11 1 1 0 29 17 11 29,4 27,0 24,3 

АИС/ ДОАС 

– Никопол 
78 67 68 0 0 1 78 67 67 34,3 35,2 34,0 

МАС – гр. Д. 

Дъбник*  
- - 0 - - 0 - - - - - 12,3 
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Автоматична 

измервателна 

станция 

Брой превишения на 

СДН за ФПЧ10  

(50 µg/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 

µg/m3 (СГН 40 µg/m3) 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

МАС – гр. 

Троян*  
- 0 - - 0 - - 0 - - 18,6 - 

МАС – гр. 

Кнежа* 
- 1 - - 0 - - 1 - - 19,6 - 

МАС – гр. 

Червен бряг*  
0 - - 0 - - 0 - - 19,3 - - 

    * Планов индикативен мониторинг с мобилна станция (51 денонощия за съответната календарна година). 

 

Превишенията на СДН за ФПЧ10 в посочените данни имат ясно изразен сезонен 

характер. Практически всички превишения се наблюдават през есенно-зимния сезон и се 

дължат основно на употреба на твърди горива за битово отопление, на автомобилния 

транспорт, както и на неблагоприятни за разсейването на емисиите метеорологични 

условия и високите регионални фонови нива. 

 Тенденцията в периода 2018 – 2020 г. за установяване на по-ниски, в сравнение с 

предишни години, нива на емисиите на ФПЧ10, се дължи на няколко устойчиви 

фактори: 

 Промишлените горивни източници са основно на гориво природен газ, а 

технологичните инсталации са съоръжени с пречиствателни съоръжения, поради 

което техният принос в нивата на емисиите на ФПЧ10 е незначителен; 

 Енергийната ефективност на голям брой обществени и жилищни сгради е повишена 

и води до общо намаляване на емисиите, независимо от вида на използваното 

гориво; 

 За гр. Плевен, съществен фактор е преобладаващият дял на тролейбусния транспорт 

в обществените превозни средства. 

 

Въпреки положителната тенденция, нивата на ФПЧ10 през есенно-зимния сезон остават 

над определените норми, като основните фактори с отрицателно въздействие също остават 

без съществена промяна:  

 Употребата на твърди горива през отоплителния сезон в битовия сектор, като фактор 

с най-голям принос за високите концентрации на ФПЧ10. По икономически и 

социални причини, употребата на твърди горива в бита остава съществена, за сметка 

на малкия брой реални битови потребители на природен газ и на централно 

отопление от ТЕЦ.  

 Състоянието на пътната мрежа и автомобилния парк, като втори по значение фактор, 

включително във връзка с вторичния унос на отложените върху пътните настилки 

прахови частици. 

 Високите регионални фонови нива на ФПЧ10, за които допринасят както 

климатични и метеорологични фактори (температурни инверсии в зимните месеци, 

безветрие, продължителна липса на валежи), така и характерните за региона 

дейности по обработка на обширни земеделски площи. 

 

По показател ПАВ във фракция на ФПЧ10, средногодишната концентрация на ПАВ за 

2020 г. е по-висока от тази за предходните две години. Нивата на ПАВ са в ясна сезонна 

зависимост от горивните процеси в бита и са показани в таблицата по-долу. 
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Обобщени резултати от мониторинг на ПАВ във фракция на ФПЧ10  

за периода 2018 – 2020 г. 

 

Автоматична 

измервателна 

станция 

Средна концентрация на ПАВ 

през неотоплителен период  

01.04. - 30.09. 

Средна концентрация на ПАВ 

през отоплителен период  

  01.01. - 31.03. и 01.10. - 31.12. 

Средногодишна концентрация 

на ПАВ - ng/m3 (СГН 1 ng/m3) 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

АИС – Плевен 0,18 0,12 0,10 2,04 1,10 2,20 1,11 0,61 1,15 

* Измерените стойности са под границата за количествено определяне на метода. 

 

Общините с превишени норми за КАВ и/или горни оценъчни прагове в региона на 

РИОСВ  Плевен са: Плевен, Ловеч, Никопол, Троян. Кметовете на тези общини 

разработват, актуализират и изпълняват Програми за намаляване нивата на замърсителите и 

за достигане на утвърдените норми за КАВ, (по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ).  

През 2020 г., във връзка с управлението на КАВ и актуализацията на програмите на 

общини Плевен и Никопол, РИОСВ – Плевен предприе следните действия: 

 Контрол за представяне в нормативно определения срок (до 31 март), на годишните 

отчети за изпълнение на програмите по чл. 27 от ЗЧАВ на всички задължени общини 

– Плевен, Ловеч, Никопол, Троян. След одобрение от съответните общински съвети, 

отчетите са публикувани на интернет-страниците на общините. Изискана е подробна 

информация в таблична форма информация за изпълнението през 2019 г. на всяка от 

мерките в плановете за действие към програмите, в т.число засегнат сектор, разходи 

за изпълнението, индикатори за мониторинг на мярката, постигнати резултати. 

Информацията се докладва чрез РИОСВ и МОСВ ежегодно пред Европейската 

комисия.  

 Преглед и анализ на изпълнението на мерките и целите на програмите за 2019 г., въз 

основа на представените годишни отчети.  

 Оценка по чл.27, ал.7 от ЗЧАВ на данните от АИС – Плевен, Ловеч и Никопол, по 

критериите на чл.27, ал.6, по показател ФПЧ10. Съставени са 2 бр. констативни 

протоколи – на общини Плевен и Никопол, във връзка с извършената оценка. 

 Писмено уведомяване на кметовете на общини Плевен и Никопол за резултатите от 

мониторинга на КАВ през 2019 г. и през първото полугодие на 2020 г., във връзка с 

необходимостта от актуализиране на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ; 

 Предоставена на общини Плевен и Никопол информации за източниците на прахови 

емисии – характеристика на ИУ и данни от емисионен мониторинг, във връзка с 

ново моделиране и актуализиране на общинските програми.  

 Проведени са общо 4 бр. планови проверки на общини Плевен, Ловеч, Троян и 

Никопол, за контрол върху изпълнението на мерките от плана за действие към 

актуализираната програма за КАВ, вкл. изпълнението на мерки за намаляване на 

неорганизираните емисии на прах. Дадено е 1 предписание за почистване на 

установените замърсени с прах участъци от уличната мрежа. 

 Участие със становища в 2 бр. заседания на Програмните съвети за оценка и 

управление на КАВ при Общини Плевен и Никопол, във връзка с актуализацията на 

общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ.  

 Издаване на съгласувателно становище за актуализацията на програмата по чл. 27 от 

ЗЧАВ на Община Плевен за периода 2021 - 2025 г.; 

 Писмено уведомяване на кметовете на общини Плевен, Ловеч, Никопол и Троян, за 

необходимостта от предприемане на действия по компетентност относно: 
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- изпълнение изискванията на наредбата Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за 

изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление;  

- предприемане на актуални за зимния (отоплителен) сезон мерки за намаляване на 

нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух, включително провеждане на сезонна 

общинска кампания с контролен и информационен характер. 

 Подробна информация за дейностите на РИОСВ – Плевен във връзка с етапите на 

разработване, актуализиране и изпълнение на общинските програми по чл. 27, ал. 1 от 

ЗЧАВ е представена в Справки 1.6 и 1.6а към отчета. 

От допълнителните показатели за КАВ, на територията, контролирана от РИОСВ – 

Плевен се извършва автоматичен мониторинг на специфичния за района на гр. Никопол 

замърсител – амоняк. На българска територия в региона няма промишлени източници на 

амоняк. Причината за поява на замърсяване в предходни години е трансграничен пренос на 

въздушни маси с повишена концентрация на амоняк, наблюдаващ се при неблагоприятни 

метеорологични условия, с източник химическият завод DONAU CHEM SRL в гр. Турну 

Мъгуреле, Румъния. Заводът не е в експлоатация от 2014 г.  

За периода 2014 – 2020 г. в гр. Никопол не са регистрирани превишения както на 

средночасовата, така и на средноденонощната норма за амоняк.  

Основен проблем пред управлението на КАВ в региона, контролиран от РИОСВ – 

Плевен, остава дългогодишното превишаване на СДН за ФПЧ10 в градовете Плевен, 

Никопол и Ловеч (без последните две години).  

Ефектът от изпълнението на общинските мерки за намаляване нивата на ФПЧ10 е 

ограничен, поради характерните особености на прилаганите мерки: 

 Приносът на изпълняваните общинските мерки се изразява главно в намаляване на 

неорганизираните  емисии на ФПЧ10 през летния сезон: мерки за рехабилитиране, 

поддържане и почистване на транспортната инфраструктура и мерки за увеличаване 

и поддържане на “зелените” системи; 

 Липсват ефективни мерки за намаляване емисиите през отоплителния сезон – 

провеждат се главно информационни кампании за насърчаване подобряването на 

енергийната ефективност и използване на екологосъобразни горива в бита; 

 Въпреки инфраструктурната обезпеченост – централно топлофициране на голяма 

част от жилищата в гр. Плевен и газифициране на райони без ТЕЦ, голяма част от 

тези съоръжения практически не се експлоатират от населението, по финансови 

причини;  

 Не се прилагат, поради финансови или правни ограничения, административни 

стимули (относно местни данъци, такси и др.) за гражданите, използващи 

екологосъобразни горива или извършили саниране на жилищата си. 

 Не се прилагат ефективно предвидените в общинските наредби санкции за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Трудно постижимо е упражняването на 

контрол върху физически лица, изгарящи отпадъци в собствени имоти.   

С прилагането на новата наредба за изискванията за качеството на твърдите горива 

(на основание чл. 8а, ал. 1 от ЗЧАВ) се очаква положително въздействие върху основния 

фактор за превишаване на нормите за ФПЧ10 – битовото отопление в силно урбанизирани 

територии. 

 

 Големи горивни инсталации 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, са налични 3 бр. големи горивни 

инсталации (ГГИ) с обща топлинна мощност над 500 MW, на гориво природен газ.  

Инсталациите се стопанисват от „Топлофикация-Плевен” ЕАД. Дружеството извършва 

собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите от азотни оксиди и въглероден 

оксид.  
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В РИОСВ – Плевен са анализирани следните представени доклади от оператора на ГГИ, 

през 2020 година: 

 12 месечни доклади за проведените СНИ през 2019 г.;  

 2 доклада 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); 

 годишен доклад за емисиите от ГГИ през предходната година, съгласно раздел Б на 

приложение № 9 към чл. 28 от Наредба № 10; 

 годишен доклад за резултатите от СНИ през предходната година. 

Във връзка с контрола върху спазването на новите, по-строги норми за емисии, 

определени в Наредба за нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и 

прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр.2/2013г., доп. 

ДВ, бр. 76/2013 г.)., през 2020 г. РИОСВ – Плевен предприе следните действия: 

 През 2020 г. са извършени две планови проверки на обекта, за контрол върху 

съответствието както с новите норми за допустими емисии (НДЕ) по Наредбата за 

ГГИ, така и между условията в действащото КР и изискванията на посочената 

наредба. 

 Двете ГГИ в експлоатация (ГГИ № 1 и ГГИ № 3) са в съответствие с приложимите 

НДЕ. ГГИ № 1 е в съответствие с нормите по действащото КР и ползва дерогация до 

края на 2022 г. ГГИ № 3 е в пълно съответствие със съответните нови НДЕ от 

Наредбата за ГГИ. 

 За ГГИ № 2 продължава прилагането на превантивна принудителна 

административна мярка (пломбиране), с цел предотвратяване превишаване на НДЕ 

при евентуално пускане в експлоатация.  

 Дружеството е в процедура по Глава шеста от ЗООС относно инвестиционно 

предложение за изграждане на заместваща мощност на ГГИ1 и в процедура по 

изменение/актуализиране на КР.  

 Подробна информация за дейностите по привеждане на съществуващите големи 

горивни инсталации в съответствие с посочените наредби е дадена в Справки 1.2 и 

1.3 към отчета. 

 

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници 

През отчетния период са проведени периодични измервания на 217 неподвижни 

източници на емисии (пробовземни точки) в 72 обекта, в това число: 

 5 бр. източници в 4 обекта по утвърден от Министъра на околната среда и водите 

график за контролни емисионни измервания за 2019 г.; 

 1 бр. източник, за който е проведено извънпланово контролно измерване на 

емисиите; 

 211 бр. източници в 67 обекта с проведени собствени периодични измервания 

(СПИ). 

За всички представени доклади са изготвени оценки за съответствие с изискванията на 

Наредба № 6/1999 г. Установени са превишения на норми за допустими емисии (НДЕ) при 

общо 8 измервания, което представлява 3,7 % от всички проведени през 2020 г. периодични 

измервания. Годишният брой на проведените измервания е в зависимост от честотата на 

мониторинга за различните обекти. Относителният дял на измерванията, при които са 

установени превишения на НДЕ през 2020 г. (3,7 %) е по-малък от този през 2019 г. (4,3 %)  

и 2018 г. (5 %), на базата на протоколи от измервания (собствени и контролни). 
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На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, собствени непрекъснати измервания 

(СНИ) провеждат 2 обекта: „Златна Панега Цимент“ АД със 7 бр. източници и 

„Топлофикация – Плевен“ ЕАД с 3 бр. източници.  

През 2020 г. са изготвени 111 бр. протоколи СНИ (101 бр. месечни и 10 бр. годишни), за 

оценка на резултатите от проведените СНИ, съгласно изискванията на Инструкция №1/2003 

г. и чл. 50 от Наредба № 6/1999 г. Не са констатирани превишения на НДЕ, с изключение на 

1 бр. превишение на средноденонощнатата норма (СДН) за амоняк в „Златна Панега 

Цимент“ АД, като следствие от токов удар. За допуснатото превишение на дружеството е 

наложена  еднократна (годишна) санкция по чл. 69 от ЗООС.  

Основни източници на прах на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, са 

 циментов завод в с. Златна Панега, област Ловеч („Златна Панега Цимент“ АД); 

 завод за производство на амбалажно стъкло в гр. Плевен („Рубин Трейдинг“ ЕАД); 

 средни горивни инсталации (СГИ) на дървесина и/или на отпадъчна твърда биомаса 

(отпадъчна дървесина или слънчогледова люспа)  

 асфалтовите бази в области Плевен и Ловеч; 

 пясъкоструйна камера и сушилня за пясък в гр. Плевен („Метаком СЛЗ“ АД).  

През 2020 г. са установени превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ) за 

замърсител прах при 7 бр. измервания в 5 бр. инсталации: 3 бр. СГИ - котли на гориво 

отпадъчна дървесина или слънчогледова люспа (стопанисвани от “Велде България” АД – 

гр. Троян; Кооперация “Обнова” – с. Черни Осъм, общ. Троян; “Олива“ АД – гр. Кнежа) и 2 

бр. технологични източници  (пясъкоструйна камера и сушилня за пясък на „Метаком СЛЗ“ 

АД – гр. Плевен). 

Превишения на НДЕ за замърсител въглероден оксид са установени при 9 бр. средни 

горивни източници (СГИ): 

 – котли на гориво отпадъчна дървесина, стопансвани от “Велде България” АД – гр. 

Троян ( 2 бр. котли); ЕТ “Елимекс – Иван Радевскиа” – гр. Троян (2 бр. котли); Кооперация 

“Обнова” – с. Черни Осъм, общ. Троян; 

– котли на гориво слънчогледова люспа, стопанисвани от “Марица Олио”АД – с. Ясен, 

общ. Плевен; „Растителни масла“ ООД край гр. Плевен;  “Олива“ АД – гр. Кнежа;  

На операторите на инсталации, за които през 2020 г. са констатирани превишени НДЕ 

са наложени или преизчислени (намалени) текущи санкции по ЗООС (10 бр.). 

Към 31.12.2020 г. в сила остават и 4 бр. текущи санкции, наложени в предходни години.   

Информацията за проведените контролни и собствени измервания на емисиите е дадена 

в Справки от 2 до 4 към отчета. 

 

2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и 

регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати 

 

През отчетния период са направени 16 бр. извънредни проверки във връзка с 

регистрирани сигнали и жалби, основно за дискомфорт от запрашаване и/или от  

разпространение на интензивни неприятни миризми от дейности със селскостопанска 

продукция. От извършените проверки, 3 бр. са в рамките на комплексни проверки. За 

констатирани несъответствия с изискванията на ЗЧАВ на операторите са издадени общо 7 

бр. предписания, основно за: 

 провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисии; 

 мерки за предотвратяване/ограничаване на неорганизирани емисии; 

 регулиране на технологични процеси в инсталации за механична обработка с цел 

предотвратяване на залпови емисии на прах; 

  почистване на участъци, замърсени с отлагания на прахообразни материали. 
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Предписанията са изпълнени в срок. За последващ контрол на място са проведени 2 бр. 

извънредни проверки. 

 Във връзка с повтарящи се сигнали, през 2020 г. са извършени следните извънредни 

проверки: 

 5 бр. проверки на „АЖД АГРО“ ЕООД, гр.Летница по сигнал на граждани за силно 

запрашаване на въздуха и разпространение на неприятни миризми в следствие 

работата на завод за гранулиран и балиран фураж. При проверките са издадени 

предписания за провеждане на собствени периодични измервания за източниците на  

организирани емисии, с цел доказване на съответствието с НДЕ. Предписанията са 

изпълнени, не са установени превишения на НДЕ. Проведено е индикативно 72-

часово измерване на показателите да КАВ с мобилна станция на РЛ – Плевен към 

ИАОС. Не са установени превишения на нормите за КАВ. Изпълнени са мерки за 

поддържане на площадката на предприятието, с цел ограничаване на 

неорганизираните емисии. 

 2 бр. проверки на „МОДУЛАТО“ ЕООД, гр.Плевен, по сигнали за силно 

запрашаване на въздуха, в следствие зле работеща прахоулолавяща аспирация на 

мебелно предприятие. Издадени са предписания за ремонт и окомплектоване на 

аспирационната система и въвеждане на ред за поддържане на площаката с цел 

ограничаване на неорганизираните емисии. Предписанията са изпълнени. Проведена 

е проверка за последващ контрол. 

 1 бр. проверки на „Октопод – С“ ООД, по сигнали  за запрашаване от товаро-

разтоварни дейности на пристанище Сомовит. Издадени са предписания за 

прилагане на мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии. 

Проведено е индикативно 72-часово измерване на показателите да КАВ с мобилна 

станция на РЛ – Плевен към ИАОС. Не са установени превишения на нормите за 

КАВ.  

 Останалите проверки са по сигнали за задимяване от горивни процеси и/или 

разпространение на интензивни миризми в границите  в жилищни зони. По всеки 

един от тях са извършени проверки. Издадено е едно предписание, което е 

изпълнено. При тези проверки не са констатирани нарушения на разпоредбите на 

ЗЧАВ и свързаните с него наредби 

 

 

2.2. Води (Приложение 2)  

 

 2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол и постигнати 

резултати: 

  

Във връзка с осъществяване на превантивен контрол на емитери на отпадъчни води, 

през 2020 г. са изготвени 107 бр. становища по процедури за преценяване необходимостта 

от ОВОС, ЕО, КР. Взето е участие в 4 бр. ЕЕС, 5 бр. ДПК, като 2бр. на строежи за 

изграждане на ВиК инфраструктура, в междуведомствена комисия по чл.140 от Закона за 

водите. Изготвени са 7 бр. становища за БДДР, по процедури за издаване, изменение или 

продължаване срока на действие на разрешителни за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти. 

През отчетния период са проверени всички обекти, предвидени с плана за контролната 

дейност по компонент води. Направени са общо 124 бр. планови проверки от които: 

- 83 бр. - индивидуални планови проверки, на обекти формиращи отпадъчни води 

- 14 бр. - планови комплексни проверки по контролната дейност (КПКД); 

- 21 бр. - планови КПКЗ на обект с комплексно разрешително; 

- 2 бр. - планови проверки по издадени решения за преценяване необходимостта от 

ОВОС 
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- 4бр. - планови проверки по републикански и общински пътни мрежаи и речни легла 

Извършени извънредни проверки, общо 59 бр., разпределени както следва: 

- 35 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали; 

- 7 бр. проверки за съставяне на КП по чл. 69 от ЗООС; 

- 3 бр. проверки по заповед на МОСВ 

- 3 бр. последващ контрол 

- 6 бр. проверки проведени съвместно с други институции 

- 5 бр. проверки по искане на Районна прокуратура 

 

При проверките са дадени общо 69 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимото законодателство по околна среда, от които срокът 

за изпълнение на 2 бр. предписания не е изтекъл, предстоят проверки за изпълнение на 2 бр. 

предписания. Съставени са 11бр. АУАН по Закона за водите. През отчетния период са 

направени предложения за налагане на пет текущи санкции по чл.69, ал.1 от ЗООС,   

Последващият контрол на обектите, източници на отпадъчни води, е свързан с проверка 

за изпълнение на дадени предписания. 

 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

включително пречиствателните станции към тях: 

- Контрол общо за всички обекти 

Канализационните системи на населени места, включително пречиствателните станции 

към тях, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2020г. са 21 броя. 

През периода са направени общо 31 бр. проверки от които 1бр. извънредна. Извънредната 

проверка е във връзка с постъпила жалба – 1 бр. При проверките са дадени  13 бр. 

предписания относно привеждане съоръженията на ПСОВ в изправност. Дадените 

предписания са изпълнени.  

Канализационни системи (канализационни мрежи с ПСОВ) в населени места с над 

10000 е.ж. има в Плевен, Ловеч, Троян, Кнежа, Луковит, Белене и Червен бряг. Изградени 

са и работят 7 бр.селищни ПСОВ в малки населени места от общините Луковит, Тетевен, 

Троян и в градовете Ябланица и Априлци. Смесеният поток отпадъчни води, формиран на 

територията на Левски, Тетевен, Летница, Угърчин и Никопол чрез канализационни мрежи 

без пречистване, постъпва в повърхностни водни обекти.  

През м.май 2019 г. започна реализацията на проект: „Реконструкция на Пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна 

Митрополия“. Срокът за изпълнение на строежа е 600 календарни дни, съгласно договор 

между Община Плевен и ДЗЗД „Чиста вода“. В хода на направените проверки през 2020 г. е 

установено, че се извършват строителни работи на сгради и съоръжения. При проведения 

собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води през периода не са констатирани 

отклонения от нормите по приоритетни и приоритетно опасни вещества. Смесеният поток 

отпадъчни води след съоръжения за механично пречистване (груби решетки, входна 

помпена станция, първични радиални утаители) зауства в р. Вит. Установени са единични 

превишения на ИЕО по показател общ азот. 

При проведения през 2020 г. текущ контрол на ПСОВ на гр. Ловеч и на гр.Троян е 

установено, че съоръженията за механично и биологично пречистване се поддържат в 

изправност. При проведения собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води през 

периода на изход ПСОВ не са констатирани отклонения от ИЕО, в т. число по приоритетни 

и приоритетно опасни вещества. 

Канализационната мрежа на гр.Ябланица е изградена частично, експлоатира се от ВиК 

АД гр. Ловеч. ПСОВ на населеното място е с механично и биологично стъпало, 

съоръженията се поддържат в изправност. При проведения мониторинг на отпадъчни води 

през периода не е установено превишение на ИЕО. ВиК АД гр. Ловеч провежда собствен 

мониторинг на отпадъчни води от обекта, с честота и показатели определени в 

разрешителното за заустване. 
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ПСОВ на гр.Кнежа има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води и 

обезводняване на генерираната утайка. И при проведения през 2020 г. контрол на обекта са 

установени превишения на нормата по общ азот. Канализационната мрежа на населеното 

място е недоизградена, в отпадъчните води на вход ПСОВ е нарушено съотношението на 

показателите БПК, азот и фосфор. На изход ПСОВ не са установени превишения на ИЕО по 

останалите показатели. В тази връзка на Кмета на община Кнежа са дедени предписания за 

обследване на техническата изправност на канализационната мрежа, да се установят 

източниците на нерегламентирано използване на канализацията, да се внесе уведомление в 

РИОСВ Плевен, за видовете работи необходими за възстановяване изправността на 

канализационната мрежа на гр.Кнежа, съгласно ЗООС, да се изготви и представи в РИОСВ 

Плевен инвестиционна програма, със срокове за извършване на необходимите ремонтни 

работи за възстановяване на техническата изправност на компрометираните участъци от 

мрежата. Община Кнежа е уведомила РИОСВ за изпълнение на предписанието. 

През отчетния период, Община Кнежа кандидатства за финансиране изграждането на 

канализационни колектори в населеното място. РИОСВ Плевен е подкрепила общината 

пред финансиращия орган, с положително становище.  

ПСОВ на гр.Червен бряг и на гр. Белене се експлоатират от ВиК ЕООД гр.Плевен. 

Съоръженията се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. През 2020 г. на 

изход пречиствателни станции не са установени наднормени стойности по изпитваните 

показатели, с изключение на единично превишение на нормата по показателя общ азот за 

ПСОВ Белене. 

Канализационната мрежа на гр. Луковит е частично изградена. ПСОВ на населеното 

място включва съоръжения за механично и биологично пречистване, и съоръжения за 

механично обезводняване на утайка. При текущия контрол на обекта в сухо време е 

установено, че в пункт №3 - изходна шахта след ПСОВ, за която беше дадено предписание, 

постъпват пречистени отпадъчни води от ПСОВ. При проведения собствен мониторинг на 

отпадъчни води в трите пункта: на вход ПСОВ, на изход ПСОВ, в изходна шахта след 

ПСОВ (след дъждопреливник, преди заустване в р.Златна Панега.) не са установени 

отклонения от ИЕО по изпитваните показатели. При проведения контролен и собствен 

мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ през 2020 г. не са установени превишения 

на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества. 

Община Луковит е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от 

канализационни мрежи с ПСОВ на с.Тодоричене, с.Торос, с.Румянцево и с.Петревене. При 

проведения текущ контрол през периода е установено, че обектите работят. Същите не са 

предадени на ВиК оператор за експлоатация Община Тетевен е титуляр на разрешителни за 

заустване на отпадъчни води от Канализационна мрежа с ПСОВ на с.Глогово, 

Канализационна мрежа с ПСОВ на с.Гложене, Канализационна мрежа на гр.Тетевен. 

Пречиствателната станция на с.Глогово включва съоръжения за механично и биологично 

пречистване на отпадъчни води и изсушителни полета за обезводняване на утайка. При 

планова проверка на обекта е установено, че на вход ПСОВ не постъпват минимални 

количества отпадъчни води от населеното място. Съоръженията работят, не е констатиран 

поток отпадъчни води на изход ПСОВ.   

На територията контролирана от РИОСВ-Плевен има пет населени места с изградена 

или частично изградена канализационна мрежа без ПСОВ: Тетевен, Левски, Никопол, 

Угърчин и Летница. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води от тези 

обекти не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни 

вещества.  

- Контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи 

емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества   

От наличната информация, на територията контролирана от РИОСВ Плевен няма 

обекти (канализационни системи на населени места), в които са включени производствени 

обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества. В 

канализационната система на гр.Троян постъпва за пречистване инфилтрат от Регионално 
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депо за неопасни отпадъци на общините Априлци и Троян. При проведения собствен 

мониторинг на инфилтрат от депото през 2020 г., резултатите от изпитване по показателите 

Hg и Cd са по-ниски от границата на количествено определяне на метода.  

 

- Контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от добро 

В съответствие със Заповед №РД-821/2012 г. на МОСВ, РИОСВ Плевен провежда 

контрол на обектите (канализационни системи на населени места), които заустват във 

водни тела със състояние по-лошо от доброто. Обектите, утвърдени със Заповед №РД-

962/20.12.2019 г. на МОСВ и проверени през 2020 г. са следните: 

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Плевен, водно тяло BG1VT100R009, р.Вит; 

Канализационна мрежа на гр.Тетевен, водно тяло BG1VT789R1005, р.Вит, (което не е 

оценено поради липса на данни от мониторинг);  

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Ловеч, водно тяло BG1OS700R1001, р.Осъм; 

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Троян, водно тяло BG1OS700R1001, р.Осъм; 

Канализационна мрежа на гр. Левски, водно тяло BG1OS700R1011, р.Осъм; 

Канализационна мрежа на гр.Летница, водно тяло BG1OS700R1011, р.Осъм; 

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Ябланица, водно тяло BG1IS100R1024, р.Искър; 

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Червен бряг, водно тяло BG1IS135R1126, 

р.Искър; 

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Луковит, водно тяло BG1IS100R1024, р.Искър; 

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Кнежа, водно тяло BG1IS100R1025, р.Искър; 

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Белене, водно тяло  BG1DU000R001, р.Дунав;   

Канализационна мрежа на гр.Никопол, водно тяло BG1DU000R001, р.Дунав. 

При проведения през 2020 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Кнежа и 

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Белене са установени превишения на нормата по общ 

азот в отпадъчните води на изход ПСОВ. За  канализационна мрежи без ПСОВ на 

гр.Тетевен, са установени превишения на ИЕО по показателя нефтопродукти,БПК, ХПК, 

общ азот и общ фосфор. При проведения през периода контролен и собствен мониторинг на 

отпадъчни води от обектите, в разрешителните за заустване на които е предвиден 

мониторинг на приоритетни и приоритетни опасни вещества, не са установени превишения 

на нормата по тези показатели. 

През 2020 г. по предложение на БДДР Плевен е извършен допълнителен мониторинг на 

приоритетни вещества в 12 бр. обекти от списъка на планираните за контрол обекти на 

територията на РИОСВ Плевен за 2020 г. 

 

- Производствени обекти, формиращи отпадъчни води 

Контрол общо за всички обекти 

През 2020 г. са направени 120 планови и 56 извънредни проверки на обекти формиращи 

отпадъчни води, в т.число обекти не предвидени в плана за контролната дейност на 

РИОСВ. Извънредните проверки са във връзка с жалби и сигнали – 31 бр., съставяне на 

протокол за налагане или спиране на текуща санкция – 7 бр., последващ контрол - 4 бр. и 

други. При проверките са дадени 69 бр. предписания за привеждане на обектите в 

съответствие с приложимите документи по околна среда. Срокът за изпълнение на 2 

бр.предписания не е изтекъл към отчетния период.  

Контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 

специфични замърсители.  

Значимите обекти, емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 

специфични замърсители проверени през периода са:  

Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е обект с комплексно разрешително. През 

отчетния период операторът не е извършвал преработка на нефт и нефтени композити до 

нефтопродукти. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води се поддържат в 

изправност. Обектът е включен в информационната система за разрешителни и мониторинг 

при управление на водите и подлежи на контролен мониторинг 2 пъти/годишно. При 
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контролния мониторинг през 2020 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни 

и приоритетно опасни вещества, установени са превишения на ИЕО по ортофосфати., във 

връзка с което на Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е дадено предписание да се 

предприемат технически и/или организационни мерки за намаляване на концентрацията на 

ортофосфати в отпадъчните води в съответствие с ИЕО и е изготвено предложение за 

налагане на санкция. При проведения собствен мониторинг на отпадъчни води през 

периода, не са установени превишения на нормите по изпитваните показатели, в т.число 

приоритетни, приоритетно опасни вещества. 

Инсталация за производство на циментов клинкер с. Златна Панега е обект с 

комплексно разрешително. През отчетния период не са констатирани неизпълнени условия 

и превишения на ИЕО определени в комплексното разрешително. 

За обект Фармацевтичен завод с. Врабево, „Софарма“ АД има разрешително за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни води. През отчетния период в отпадъчните 

води на изход ПСОВ са установени превишения на нормата по показателя нефтопродукти. 

Направено е предложение за налагане на текуща санкция по чл.69, ал.1 от ЗООС, считано 

от м.октомври 2020 г.  

 Промишлена инсталация за производство на хартия с.Черковица е обект с комплексно 

разрешително. През отчетния период в обекта са направени 9 бр.проверки, които са както 

следва: 2 бр. планови проверки за изпълнение на условия от комплексното разрешително; 

2бр. планови проверки за провеждане контролен мониторинг на отпадъчни води; 5 бр. 

извънредни проверки. Във връзка с медиен репортаж е проведена 1бр. от проверките, 1бр. 

по писмо на ОД на МВР Плевен, 1бр. по писмо на РП Никопол и 1бр.   проверка за 

съставяне на констативен протокол за санкция. За установени при превишения на ИЕО  на 

дружеството е наложена текуща санкция по реда на Наредбата за вида, размера и реда за 

налагане на санкции., считано от 14.01.2020 г. Направено е предложение за отмяна на 

текущата санкция, считано от 17.01.2020 г.  

Контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение №4 от Наредба 

№2/08.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води 

През отчетния период са направени 17 планови и 3 извънредни проверки в 14 обекта, 

формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води. Дадени са 9 предписания за 

привеждане на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води в изправност, подаване на 

заявление за издаване на разрешително за заустване и др. Съставени са 2 бр. АУАН: на 

„Еко Балкан“ ООД и „Винпром“ АД гр. Троян за нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от Закона за 

водите.  

Цехът за преработка на консервирани зеленчуци в с. Бохот работи сезонно. 

Отпадъчните води от обекта след механично пречистване заустват в повърхностен воден 

обект, за което има разрешително за заустване. За констатирани превишения на ИЕО по 

показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК на дружеството е наложена текуща 

санкция по чл.69 от ЗООС. Поради спиране на дейността, санкцията е отменена.  

За обект: Млекопреработвателно предприятие в с.Старо село, с ползвател „Кондов 

Екопродукция” ЕООД, има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във 

воден обект. През периода е направено предложение за налагане на  текущата санкция на 

“Кондов Екопродукция” ЕООД,  На база извършен мониторинг на отпадъчни води е 

направено предложение за намаляване на текущата санкция.  

„Премиум Фууд България“ ООД гр.София има разрешително за заустване на отпадъчни 

от Гъскокланица с.Йоглав в р.Осъм. На площадката на обекта има пречиствателна станция 

за механично и биологично пречистване на отпадъчни води. През отчетния период в обекта 

са направени 2 бр. проверки –планови. „Премиум Фууд България“ ООД подлежи на 

контролен мониторинг но отпадъчните води два пъти годишно. При проверката извършена 

през първото шестмесечие не са взети водни проби от отпадъчни води за изпитване, тъй 

като дружеството не осъществяваше дейност. При проведения контролния мониторинг на 

отпадъчни води извършен през второто полугодие не се установи отклонение от ИЕО по 

изпитваните показатели. 
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„Пелтина“ ЕООД е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води от обект: 

Консервна фабрика гр.Искър в повърхностни води. Дружеството подлежи на контролен 

мониторинг на отпадъчни води 2 пъти годишно. За установени при проведения мониторинг 

на отпадъчни води през ІІ-то тримесечие на 2020 г. превишения на ИЕО по показателите 

БПК5, ХПК и мазнини за дружеството е направено предложение за  налагане на текуща 

санкция по чл.69, ал.1 от ЗООС. През отчетния период е направено предложение да бъде 

прекратена санкцията на „Пелтина“ ЕООД предвид изчисления размер.   

Контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води 

През отчетния период са направени 18 бр.планови и 5 бр.извънредна проверки в 18 

обекта, формиращи отпадъчни води – хотели, почивни бази, крайпътни заведения, перила. 

Дадени са 10 бр.предписания. 

При планова проверка на Хотел „Сватовете“ в гр.Априлци, стопанисван от „Анимекс 

77“ ЕООД е констатирано, че обектът работи и зауства отпадъчни води без необходимото 

основание. За установеното нарушение на дружеството е съставен АУАН по Закона за 

водите, който е обжалван през отчетния период. На представляващия дружеството е дадено 

предписание да подаде заявление в БДДР Плевен за издаване на разрешително за заустване.  

 

 Изводи 

-  За осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в издадените 

разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите и комплексните 

разрешителни по реда на ЗООС 

При проведения контрол на производствени обекти с разрешителни за заустване и 

комплексни разрешителни, не е установено заустване на отпадъчни води, които превишават 

ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества; 

При проведения контрол на канализационните системи на населените места през 2020 

г. в отпадъчните води на изход заустващи съоръжения не са установени превишения на 

ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители и химични 

елементи, с изключение на нефтопродукти;  

Селищните пречиствателни станции на населени места с над 10000 е.ж. се експлоатират 

от ВиК оператор. През периода се изпълнява проект „Реконструкция на Пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна 

Митрополия“. Предвид извършваните строителни работи и нарушения режим на работа на 

съоръженията, при мониторинга на отпадъчни води на изход ПСОВ са установени 

превишения на ИЕО по показателите общ азот. И през 2020 г. отпадъчните води на изход 

ПСОВ Кнежа не отговарят на нормата по общ азот, поради недоизграденост на 

канализационната мрежа и нарушено съотношение по показателите БПК, общ азот, общ 

фосфор на вход ПСОВ;  

Общини Луковит и Тетевен срещат затруднения при експлоатацията на ПСОВ в малки 

населени места. Предприели са действия по реда на глава единадесета „а“ от Закона за 

водите за предаване на пречиствателните станции на ВиК оператор.  

-  За осъществения контрол по чл.19 от Наредба №6 за емисионни норми за 

допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 

водни обекти, на обектите заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 

Процедурата за мониторинг на отпадъчни води от селищни пречиствателни станции  

съгласно изискванията чл.19, ал.1 Наредба №6, за вземане на съставни, пропорционални на 

дебита или през равни интервали 24-часови проби на изход ПСОВ, се спазва. Минималния 

брой проби определен в буква „В“ на приложение №3 от Наредбата в зависимост от 

капацитета на пречиствателната станция е разписан в разрешителните за заустване и се 

спазва. Мониторигът на отпадъчните води се провежда от акредитирани лаборатории, като 

се спазват изискванията на чл.19, ал.3 от Наредбата.   
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2.2.2 Поддържане на база данни в електронен вид по чл.30 на Наредба № 2 за 

издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 

определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на 

замърсяване. 

През 2019 г. в Информационната система за разрешителни и мониторинг са въведени 

констативни протоколи, протоколи за проверка, протоколи от контролен мониторинг на 

отпадъчни води от обекти и изискващата се информация по чл.30, ал.1 от Наредбата №2 в 

съответствие с компетентността на експертите по чл.151, ал.4 от Закона за водите. През 

отчетния период са проверени резултатите от собствения мониторинг на отпадъчни води, 

докладвани от титулярите на разрешителните за заустване. В Информационната система се 

въвеждат протоколите от мониторинг на отпадъчни води, проведен от титулярите на 

разрешителните за заустване. 

 

2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители. 

През 2020 г., в района контролиран от РИОСВ-Плевен, няма изградени и въведени в 

експлоатация производствени обекти, които формират приоритетни и приоритетно опасни 

вещества. Инвестиционните предложения, подлежащи на преценяване необходимостта от 

ОВОС или на ОВОС се включват по преценка в плана за контролната дейност на 

инспекцията.  

 

2.2.4 Извършени проверки (включително съвместни проверки с Басейнова 

дирекция) и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани 

жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати. 

През отчетния период в РИОСВ-Плевен са постъпили общо 31 бр. жалби и сигнали за 

замърсяване на водни обекти, свързани с работата на производствени обекти, почивни бази, 

дейности в близост до водни обекти и др. Направени са проверки на място и са изготвени 

констативни протоколи. 

Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

 По сигнал № ОИК - 3 - 

4/23.01.2020г. за 

незаконно изземване на 

баластра от р. Вит 

Извършена е съвместна проверка с БДДР Плевен, предприети 

са всички необходими и предвидени по закон действия, 

съгласно компетентностите на РИОСВ – Плевен и БДДР – 

Плевен, а именно: по сигналите от м. ноември 2019 г., са 

извършени съвместни проверки, в резултат на които РИОСВ – 

Плевен е издала Заповед за налагане на принудителна 

административна мярка (ПАМ) по Закона за биологичното 

разнообразие, дадени са предписания, БДДР – Плевен е 

съставила Акт за установяване на административно нарушение 

(АУАН) по Закона за водите на фирма „Хидрострой“ АД. 

Оказано е съдействие на РУ на МВР – Тетевен. Сигнала е 

препратен по компетентност на МРРБ. 

По сигнал с вх.№ОИК-3-

6/03.02.2020 г. за остра 

миризма и замърсяване 

на р. Осъм при ж.п. мост 

в урбанизираната 

територия на гр. Троян. 

При извършената проверка водата в реката е бистра, без 

съпътстваща миризма. Описаното в сигнала място е в близост 

до предприятие за производство на дървесно-влакнести плочи 

и шперплат, стопанисвано от „Велде България“ АД. Направена 

е проверка на Дружеството и е дадено предписание да се 

направи почистване на земна вада, след бетонов канал от 

площадката на ПСОВ, от наличните отложения и да се 

установи мястото на заустване на аварийния канал за 

отпадъчни води от ПСОВ на „Велде България“ АД в р. Осъм. 

РИОСВ Плевен е уведомена за изпълнение на предписанията. 

По сигнал с вх. №ОИК-

3-18/18.03.2020 г. за 

По сигнала е извършена проверка на обектите, които заустват 

отпадъчни води в р.Бели Осъм, а именно: Хотел «Чифлика 
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Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

изливане на 

тъмнокафява вода с 

неприятна миризма в 

р.Бели Осъм, от тръба 

под хотел «Чифлика 

Палас» с.Чифлик, 

общ.Троян 

 

Палас Резорт и Релакс», стопанисван от «Асет Мениджмънт 

България» ЕООД гр.София и Хотел «Фея», стопанисван от 

«МиМ агенция» ЕООД гр.Ловеч.  

При проверката са взети 2 бр. проби от отпадъчни води, на 

изход канализационен колектор, преди заустване в р.Бели 

Осъм за изпитване от РЛ Плевен.   

От извършеното изпитване на отпадъчните води се установи, 

че отпадъчните води не съответстват с  ИЕО определени в 

разрешителните за заустване. Дадени са предписания на «Асет 

Мениджмънт България» ЕООД и «МиМ Агенция» ЕООД, да 

предприемат действия за привеждане на отпадъчните води от 

стопанисваните  обекти, в съответствие с ИЕО определени в 

разрешителните за заустване (в това число мерки за 

привеждане съоръженията на ПСОВ в изправност). За 

установените превишения на нормите в отпадъчните води от 

описаните обекти, РИОСВ Плевен наложи на «Асет 

Мениджмънт България» ЕООД и «МиМ Агенция» ЕООД, 

имуществени санкции по Закона за водите.   

По сигнал с вх.№ОИК-3-

22/02.03.2020 г. за 

неприятна миризма и 

изливане на отпадъчна 

вода от хотел «Балкан» 

с.Чифлика  в 

р.Козещица, поречие 

Осъм. 

 

Взети са 2 бр.проби от отпадъчни води на изход колектор, 

преди заустване в р.Козещица, за изпитване от РЛ Плевен. 

Установени са превишения на индивидуалните емисионни 

ограничения (ИЕО) по показателите БПК, ХПК и неразтворени 

вещества. Във връзка с установените превишения на нормите в 

отпадъчните води от обекта РИОСВ е предприела следното: 

дадени са предписания на „ДАД“ ООД да предприеме 

действия за привеждане на отпадъчните води от обекта, в 

съответствие с ИЕО определени в разрешителното за 

заустване (в това число мерки за привеждане съоръженията на 

ПСОВ в изправност). За установените превишения на нормите 

в отпадъчните води от обекта, РИОСВ Плевен наложи на 

«ДАД» ООД имуществена санкция по Закона за водите. 

По сигнал № ОИК-3-

31/21.04.2020 г. за силна 

миризма и наличие на 

оборски тор в р. Сухата, 

под мост в близост до 

фирма „Техра“, на пътя 

Ловеч – Троян. 

Дадено предписание да прекъсне трайно връзката на сградите 

за оборно отглеждане на телета със съседните имоти. 

Изпратени са писма до ОДБХ Ловеч и Община Троян за 

предприемане на действия по компетентност.    

 

По сигнал с вх.№ОИК-3-

41/21.05.2020 г. за 

замърсяване водите на 

р.Осъм от Промишлен 

обект в с.Сливек, общ. 

Ловеч. 

Не е констатирано наличие на съоръжения за заустване на 

отпадъчни води в реката. В хода на проверката и при 

изготвяне на отговора, сигналоподателят не е открит, за да 

получи отговор по сигнала.   

По сигнал с вх.  № ОИК-

3-51/05.06.2020 г. за 

замърсяване на р. 

Тученишка, м. Кайлъка 

 

Извършена е проверка по сигнала, констатира се наличие на 

пяна, без мирис и специфичен цвят, образувана в резултат на 

завихряне на водата и наличие на паднали клони и тревиста 

растителност, които задържат отлагания. 

По сигнал с вх. № ОИК-

3-53/08.06.2020 г. за 

От РИОСВ – Плевен са предприети следните действия: 

проведена е съвместна проверка с БДДР-Плевени и община 
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Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

замърсяване на р. Осъм 

от заведение в гр. 

Ловеч. 

 

Ловеч на място. Не се констатира наличие на мъртва риба и 

специфичен мирис на водата. Не се констатира заустване на 

отпадъчни води от обекта в река Осъм. 

По сигнал с вх. № ОИК-

3-54/10.06.2020 г. за 

умряла риба във водоем, 

находящ се в землището 

на с. Телиш 

Проведена е съвместна проверка от РИОСВ Плевен и БДДР гр. 

Плевен. При проверката на място се извърши вземане на проби 

за изпитване от РЛ Плевен  от повърхностни води в две точки. 

Изпитването на водните проби е извършено по показатели 

определени от БДДР. 

По сигнал с вх. № ОИК-

3-58/19.06.2020 г. За 

наличие на умряла риба 

в старо корито на р. Вит, 

с. Сомовит 

Извършена е съвместна проверка с ИАРА и не се констатира 

описаното в сигнала. 

По сигнал с вх. №ОИК-

3-61/15.06.2020 г. за  

незаконно работеща 

Автомивка в гр. Долни 

Дъбник. 

Не е констатирано измиване на автомобили, формиране и 

отвеждане на отпадъчни води в р.Дъбнишка бара 

По сигнал № ОИК-3-

66/24.06.2020 г. за 

нерегламентирано 

заустване на отпадъчни 

води от „Велде 

България“ АД в р.Осъм 

Към момента на извършване на проверката не е установено 

нерегламентирано заустване на отпадъчни води. Дадени са 

предписания на „Велде България“ АД , за изпълнението на 

които е уведомена РИОСВ Плевен. 

 

По сигнал № ОИК-3-

77/17.07.2020 г. за 

замърсяване със зелен 

цвят на р. Бели Вит в гр. 

Тетевен 

Направена е проверка по сигнала и не е констатирано 

описаното в сигнала 

По сигнал с вх №. ОИК-

3-81/ 30.07.2020 г. за 

изпускане на отпадъчни 

води от Хотел «Вежен» 

по ул. Никола Вапцаров, 

с. Рибарица, общ. етевен 

 Във връзка направените констатации, на «Съни Солар» ЕООД 

са дадени предписания да представи в РИОСВ Плевен 

актуална ситуация на ВиК мрежи и съоръжения в УПИ І-14, 

масив 54, (ПИ с идентификатор 62579.500.84 по КК и КР на 

с.Рибарица), договор с ЕТ„Скорпион - Динко Василев“ за 

почистване на съоръжения за отпадъчни води от Хотел 

«Вежен», с приложени фактури за извършена услуга.  

По сигнал с вх №. ОИК-

3-82/ 03.08.2020 г и 

83/03.08.2020 г. за 

умряла риба в р.Осъм, в 

местност «Газта», 

с.Александрово  

Извършени са два броя проверки. Направен оглед на участък 

от р.Осъм, при ХТС (хидротехническо съоръжение) в 

землището на с.Александрово. Установено е наличие на 

умряла риба, единични плаки пяна по реката, специфична 

миризма на риба, маловодие в речния участък. Взета е проба 

от р.Осъм, за изпитване от РЛ (регионална лаборатория) 

Плевен, по показатели съгласувани с БДДР Плевен. 

Проверката е направена с участието на представители на РЛ 

Плевен, ИАРА Плевен, Кмета на с.Александрово. Направен е 

оглед на р.Осъм, в участък: Северна промишлена зона на 

гр.Ловеч (след „Феникс инверс“ ООД) до Пешеходен мост на 

р.Осъм, при Деветашка пещера. В обследвания участък е 

установено, че реката е маловодна, не е констатирано наличие 

на умряла риба. Изпратено е писмо до ОДБХ Ловеч, с наш 
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Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

изх.№ОИК-3-82/13.08.2020 г., с молба за предприемане на 

действия по компетентност за контрол на земеделските 

производители в района на сигнала, свързан с употребата на 

продукти за растителна защита. 

 В РИОСВ Плевен е представен протокол №09-0724/13.08.2020 

г. от изпитване на повърхностни води – р.Осъм, на РЛ Плевен. 

От БДДР Плевен е извършен анализ водите въз основа 

протоколите от изпитване. Установено е, че някои от 

показателите показват превишения спрямо разписаните в 

Наредба №Н-4 стандарти за качество. Не е установен 

източника на замърсяване. 

По сигнал с вх. №ОИК-

3-90/18.08.2020 г. за 

пране на килими и пяна 

в р.Бели Осъм, с.Бели 

Осъм, (около) ул.Римски 

път №38-40  

 

Във връзка със сигнала е извършена проверка от експерти на 

РИОСВ Плевен, БДДР и община Троян. При проверката е 

установено, че ДЗЗД „Бара Римски път“ извършва дейност - 

пране на килими, одеяла и др. Отпадъчните води от перилата 

заустват в повърхностни води. При направения оглед на 

реката, след мястото на заустване не се констатира наличие на 

пяна, визуално водата е без цвят и без съпътстваща миризма. 

Констатирано е, че ДЗЗД „Бара Римски път“ гр.Троян няма 

разрешително за заустване на отпадъчни води от обекта в 

повърхностен воден обект. На дружеството е дадено 

предписание да подаде заявление в БДДР за издаване на 

разрешително за заустване на отпадъчни води от съществуващ 

обект: Две перила за пране на битови дрехи, с.Бели Осъм, в 

повърхностни води. 

По сигнал с вх. № ОИК-

3-92/25.08.2020 г. за 

наличие на единични 

дребни екземпляри 

мъртва риба в р. 

Тученишка – централна 

част на гр. Плевен 

Извършена е проверка и не се констатира описаното в сигнала. 

По сигнал с вх. № ОИК-

3-94/28.08.2020 г. 

за изградена, незаконна 

автомивка в гр. 

Славяново 

Извършена е проверка, лицето подало сигнала е информирано 

за проверката и отказа да присъства. 

В момента на проверката се констатира, че не се извършват 

дейности по измиване на коли.   

 

 

По сигнал с вх.№ОИК-3-

98/08.09.2020 г.  за 

червено оцветяване 

водите на р.Осъм, в 

местността 

„Бояджийска“ гр.Левски 

и в други населени места 

по поречието на реката 

Направена е проверка от експерти на РИОСВ Плевен, БДДР 

Плевен и РЛ Плевен.  

При проверката е извършено пробонабиране на повърхностни 

води – р.Осъм. Изпитването е възложено на РЛ Плевен от 

БДДР Плевен по показателите: рН, разтворен О2, неразтворени 

вещества, електропроводимост, БПК, ХПК и др. ВиК ЕООД 

гр. Плевен е титуляр на разрешително №13140143/27.11.2009 

г. за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: 

Канализационната система на гр.Левски в повърхностни води. 

Във връзка с подадения сигнал и гореизложеното е изискана 

информация от ВиК ЕООД гр. Плевен за юридическите лица, 

които заустват производствени отпадъчни води в 

канализационната мрежа на гр. Левски.  
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Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

Получена е информация от ВиК ЕООД Плевен и протоколите 

от изпитване в които не е установено превишение над 

максимално допустимите концентрации на веществата, 

установени в Приложение №2 към чл. 6 от Наредба 

№7/14.11.2000 г. 

По сигнал с вх. № ОИК-

3-104/17.09.2020 г. за 

нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци 

в деретата и каналите на 

с. Галата, общ. Тетевен. 

Дадени са предписания на Кмета на Кметство с. Галата. 

РИОСВ Плевен е информирана за предприетите дейности по 

изпълнението им. 

 

По сигнал с вх. № ОИК-

3- 110/13.10.2020 г. за 

замърсяване на река и 

неприятна миризма от 

предприятие за 

производство на млечни 

продукти в с. Горан, 

общ. Ловеч 

От РИОСВ – Плевен е извършена проверка с участието на 

експерт от Община Ловеч. 

Установи се, че обект - Млекопреработвателно предприятие с 

ползвател „Матев – Млекопродукт“ ЕООД, зауства отпадъчни 

води в повърхностен воден обект - ляв приток на р. Осъм.  

За обекта има издадено разрешително за заустване от БДДР 

Плевен. Разрешителното е с изтекъл срок на действие към 

момента на проверката. Въз основа на констатираните при 

проверката факти и обстоятелства на Управителя на „Матев – 

Млекопродукт“ ЕООД са дадени следните предписания: 

Да се преустанови заустването на отпадъчни води от обекта в 

р. Бейска бара. Трайно да се затвори канализационен колектор 

в т. на заустване със срок от датата на получаване на 

протокола от проверката; да се предприемат действия за 

откриване на процедура по издаване на разрешително за 

ползване на повърхностен воден обект за заустване на 

отпадъчни води от Млекопреработвателното предприятие; до 

издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от 

предприятието в повърхностни води – р. Бейска бара, 

отпадъчните води от обекта да се събират във водоплътни 

съоръжения и да се предават на ВиК оператор за пречистване в 

ПСОВ. За сведение и изпълнение на констатациите и 

направените предписания, констативния протокол е изпратен 

на Управителя на „Матев – Млекопродукт“ ЕООД с писмо за 

връчване. Към момента на извършване на проверката, 

Управителя на „Матев – Млекопродукт“ ЕООД обжалва НП на 

Директора на РИОСВ Плевен  пред РС гр. Ловеч във връзка 

със съставен АУАН от предходна проверка, при която е 

констатирано заустване на отпадъчни води без необходимото 

за това разрешително за ползване на повърхностен воден 

обект. Към края на отчетния период делото не е приключило. 

Предписанията са изпълнени – преустановено е заустването на 

отпадъчни води в р. Бейска бара. 

По сигнал с вх.№ ОИК-

3-100/10.09.2020 г. за 

замърсяване на водите 

на р. Искър и р. Златна 

Панега с нефтопродукт с 

остра, задушлива 

миризма 

Извършена е проверка на място по сигнала, не се установи 

описаното в сигнала. 
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Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

По сигнал с вх.  № ОИК-

3-104/17.09.2020 г. за 

замърсяване на дере в 

регулационните граници 

на с. Галата, общ. 

Тетевен 

Извършена е проверка. Установи се замърсяване на дерето с 

отпадъци и незаконно заустване на тръби от частни имоти. 

Дадено е предписание на Кмета но общ. Тетевен. 

Предписанието е изпълнено.  

По сигнал с вх.  № ОИК-

3-107/05.06.2020 г. за 

изземване на баластра от 

р. Заводна в землището 

на с. Рибарица  

Извършена съвместна проверка на място от РИОСВ Плевен, 

БДДР Плевен и Община Тетевен. В момента на проверката не 

е констатирано извършване на дейности свързани с изземване 

на баластра, или други дейности в речното корито на описания 

в сигнала участък от р. Заводна.  

По сигнал № ОИК-3- 

115/30.10.2020 г. за 

изсечени дървета и 

насипано голямо 

количество трошен 

камък на бента на р. Вит 

в м. „Боаза“ 

           Извършена е проверка. Участъкът, посочен в сигнала 

попада в трасето на АМ „Хемус“, одобрено със Заповед на 

МРРБ. За ИП „Доизграждане на автомагистрала „Хемус“ по 

алтернатива В1А с изпълнение на габарит А29 има издадено 

Решение по ОВОС от МОСВ. Протоколът от извършената 

проверка е изпратен за сведение на БДДР Плевен. 

По сигнал № ОИК-3- 

116/03.11.2020 г. за 

замърсяване на р. Бели 

Осъм с води в кафяв 

цвят и неприятна 

миризма, с. Чифлика 

           Извършена е проверка на място и не се констатира 

описаното в сигнала.  

Съвместна проверка с 

БДДР Плевен по 

постъпил сигнал за 

замърсяване на р. Осъм 

в урбанизираната 

територия на гр. Троян 

Извършена е проверка по сигнала от БДДР Плевен и РИОСВ 

Плевен.  При огледа е установено наличие на земна вада на 

десния бряг на реката с кафяви отложения по дъното, без 

воден отток. При направената проверка от РЛ Плевен  е 

извършено пробонабиране на води от р. Осъм.  Констатирано 

е, че водите на р. Осъм са бистри без миризма. Дадени са 

предписания от БДДР Плевен. 

Съвместна проверка с 

БДДР Плевен по 

постъпил сигнал за 

пресушаване на р. 

Златна Панега 

Извършена е съвместна проверка по постъпилия сигнал в 

БДДР Плевен. При проверката е установено, че не се извършва 

водовземане за нуждите на ВЕЦ Луковит, дадени са 

предписания от компетентността на БДДР 

По жалба с вх.№ ОИК-2-

2/04.05.2020г. за 

заустване на  отпадъчни 

води от канализационна 

система на гр. Никопол в 

дере 

На Община Никопол  са дадени предписания да бъдат 

приложени разпоредбите на ЗУТ за заустване на битови 

отпадъчни води във водоплътни изгребни ями. Да се 

предприемат действия по компетентност на община Никопол и 

да се уведоми писмено РИОСВ Плевен.  Предписанието е 

изпълнено. 

 

По жалба с писмо вх. № 

4904/01.09.2020 г.  за 

извършени изкопни 

работи по ул.Св.Кирил и 

Методий, с.Долни 

Луковит, от УПИ 861, 

кв.54 с.Долни Луковит. 

Извършена е проверка. Във връзка с направените констатации, 

жалбата е изпратена до институциите компетентни по 

прилагане на ЗУТ (Закон за устройство на територията). 

Изпратен е отговор до жалбоподателя за предприетите 

действия от РИОСВ Плевен. РИОСВ Е уведомена за 

предприетите действия от Кмета на общ. Искър. 
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2.3. Почви (Приложение 3) 

2.3.1. Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни 

за употреба препарати за растителна защита 

Към 01.01.2020 г. на територията, контролирана от РИОСВ Плевен има 62 склада (4 от 

тях централизирани) и 4 площадки с общо 54 броя контейнери Б-Б куб, в които се 

съхраняват негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (негодни ПРЗ).  

През 2020 г. са проверени всичките складове и Б-Б кубове за съхранение на негодни 

ПРЗ на територията на РИОСВ Плевен от експертите от отдел УО и ОП. Проверките са 

планови и извънредни съвместни проверки с участието на ОДБХ Плевен и Ловеч и БДДР 

съгласно Заповед №РД-627/30.07.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, във 

връзка с разпореждане на ВАП. По същата заповед са проверени и складове (4 бр.), в които 

са се съхранявали негодни ПРЗ. Дадени са предписания при проверките и с писма, за 

изпълнението на които РИОСВ Плевен е уведомена писмено, вкл. със снимков материал за 

повечето складове, а на някои от складовете е извършен и последващ контрол на място. 

Също така 9 склада са проверени и чрез участието ни в 9 проверки, инициирани от 

ПУДООС, във връзка с приключили дейности по проект „Екологосъобразно обезвреждане 

на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок 

на годност” по БШПС и Договор №12483/07.08.2018 г.  Съгласно Заповедта на Министъра 

на околната среда и водите бяха изготвени 4 доклада с резултатите от проверките, вкл. 

оценка на риска на складовете и ББ кубовете, които са изпратени в МОСВ. Към 4-я доклад 

са приложени и протоколи от изпитване на извадки от почви от ИАОС, взети от обекти с 

негодни ПРЗ в гр. Койнаре и с. Радомирци, общ. Червен бряг. 

В резултат на извършените проверки и дадените предписания през 2020 г. на обектите 

за съхранение на негодни ПРЗ (складове и площадки с ББ кубове), е постигнато следното: 

   - променено е състоянието на 11 склада от не добро или задоволително  в добро, като са 

предприети действия от страна на общините за обезопасяването им чрез ремонти дейности; 

   - ограничен е достъпа до ББ кубовете в с. Крушовене, общ. Долна Митрополия; 

  - след дадени предписания за ремонтни дейности и/или предаване на негодните ПРЗ за 

обезвреждане, негодните ПРЗ от 2 склада (с. Славовица, общ. Долна Митрополия и            

с. Владиня, общ. Ловеч) са предадени регламентирано за последващо третиране от 

съответните общини; 

  - поставени са липсващи знаци за опасност на 5 склада; 

  - почистена е тревната и храстовидната растителност около някои от складовете. 

При проверките на 9-те склада, инициирани от ПУДООС, са съставени протоколи, с 

които складовете с преопаковани и/или непреопаковани негодни ПРЗ са върнати обратно на 

общините. По този договор, приключил на 30.06.2020 г., само от 1 склад (в с. Реселец, общ. 

Червен бряг) негодните ПРЗ са  преопаковани и транспортирани за обезвреждане. 

Във връзка с Договор №13693/31.08.2020 г. със срок: 15.12.2020 г. с предмет: 

“Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – 

пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита и почистване на 

складовете, в които се съхраняват”, сключен между ПУДООС и ДЗЗД Проект Пестициди 

2019, с изпълнител Людон Транс ЕООД, по Заповед на Областния управител на област 

Плевен и писма от ПУДООС, сме участвали в 12 комисии на 6 склада за негодни ПРЗ. 6 

комисии за съставяне на Складов протокол 1 за 6 склада (4 бр. в Община Долни Дъбник, 1 

бр. в гр. Искър и 1 бр. в Община Червен бряг) и 6 комисии за съставяне на Складов 

протокол 2 за приключили дейности за същите складове. В резултат от дейностите по този 

договор негодните ПРЗ от 6 склада са преопаковани и транспортирани за 

обезвреждане (3 от тях бяха върнати на общините по първия Договор).  

Също така негодните ПРЗ от 2 склада (с. Радомирци и гр. Койнаре, общ. Червен бряг) 

са преопаковани и транспортирани за обезвреждане от „Людон Транс“ ЕООД съгласно 
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приемо-предавателени протоколи и идентификационни документи, входирани в РИОСВ 

Плевен. Тези два склада фигурират и в списъка със складовете по гореописания Договор 

№13693/31.08.2020 г. 

В заключение през 2020 г. негодните ПРЗ от 11 склада са предадени за последващо 

третиране или обезвреждане, с общо количество негодни ПРЗ 252.333 т, 0.679 т - 

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества и 6 т видимо замърсена почва 

пред склада и замяна с подходящ инертен материал. 

Във връзка с предписания от 2016 г. на РИОСВ  Плевен до кметовете на 16 общини (10 

в област Плевен и 6 в област Ловеч), на територията на които има складове, включени в 

проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други 

препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” по Българо-Швейцарската 

програма за сътрудничество (БШПС), кметовете докладват регулярно в РИОСВ  Плевен за 

състоянието им. Срокът по проекта и първия договор беше до 30.06.2020 г., но и след това 

повечето общини продължиха да докладват. 

В РИОСВ - Плевен се поддържа информация за състоянието на складовете, 

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

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

включително извършени проверки-планови и от комисии. Поддържа се и информация за 

водената кореспонденция с институции - доклади, справки, изпращане на информация за 

решаване по компетентност, писма във връзка с уточняване на собствеността, заповеди, 

постановления на Прокуратура, сигнали и други. 

2.3.2.Оценка на състоянието на почвите, мониторинг 

Във връзка с опазването на компонент почви от увреждане, през 2020 г. са проверени 31 

обекта и са извършени 34 проверки, от които:  

– 31 индивидуални проверки (7 планови и 24 извънредни: 17 бр. на складове за негодни 

ПРЗ по заповед на Министъра на околната среда и водите, 3 бр. последващ контрол по 

предписания, 1 бр. по сигнал, 1 бр. по искане на Районна прокуратура-Ловеч и 2 бр. са 

други: по писмо от кмета на с. Глава и по устен сигнал от МОСВ за склада в гр. Искър). 

Дадени са общо 19 предписания, които са изпълнени;  

- 3 извънредни комплексни проверки (КПКД) по повече от един компонент или 

фактор на околната среда: 1 бр. по разпореждане на Районна прокуратура – Ловеч, 1 по 

разпореждане на РП-Плевен и 1 по сигнал. 

Също така е взето участие в 22 планови комплексни проверки:  

- 19 комплексни проверки по КПКЗ на 19 обекта с издадени КР, дадено е 1 

предписание, което е изпълнено; 

- 3 проверки на 3 обекта с издадени решения по ОВОС или за преценяване на 

необходимостта от ОВОС по компонент почви, 2 от които са и по компонент земни недра.  

Планово са проверени следните 7 обекта: 

- 2 площадки с общо 36 броя контейнери Б-Б куб за съхранение на негодни и  излезли 

от употреба ПРЗ; 

- 1 площ, попадаща в ПИ №43236.298.79, мест. Каванлъка, гр. Левски, за която е 

дадено предписание за почистване;  

- 4 обекта за добив на нефт и/или газ. 

Относно 3 планови проверки по почви на 3 обекта (2 склада и 1 площадка с ББ кубове за 

съхранение на негодни ПРЗ), съхраняващи негодни и излезли от употреба ПРЗ, същите са 

извършени от експерти от отдел УО и ОП като извънредни проверки по Заповед № РД-

627/30.07.2020 г. на Министъра на околната среда и водите. 

По отношение на обектите за съхранение на негодни ПРЗ в т. 2.3.1 от отчета и в 

Справка 3.2. Контрол на складове и Б-Б кубове за съхранение на негодни за употреба 

препарати за растителна защита (ПРЗ), е описан подробно осъществения контрол през 

2020 г. от експертите отдел УО и ОП на Б-Б кубовете и складовете.  
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При 19-те индивидуални проверки по почви на обекти с негодни ПРЗ, 17 от които 

извънредни, са дадени общо 16 предписания, които са изпълнени. За сравнение през 2019 г. 

са извършени 4 проверки на  обекти за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ. 

При проверката на площта, попадаща в ПИ №43236.298.79, мест. Каванлъка, гр. Левски, 

с дадено предписание за почистване, се установи, че е приключило образуваното досъдебно 

производство. За извършеното замърсяване има решение на Районен съд-Левски от 2020 г. 

Предстоят последващи действия от страна на община Левски. 

При проверките на 4-те обекта за добив на нефт и/или газ не е констатирано 

замърсяване на почви с нефтопродукти. За сравнение през 2019 г. са проверени 6 обекта за 

добив на нефт и/или газ.  

По отношение на комплексните проверки на: 

- обектите по КПКЗ с издадени КР се констатира, че условията в КР по компонент 

почви се изпълняват. Дадено е 1 предписание, което е изпълнено; 

- обекти с решения по ОВОС или решения за преценяване на необходимостта от 

ОВОС. Констатирано е, че поставените условия и мерки в решенията по ОВОС или в 

решенията за преценяване на  необходимостта от ОВОС, касаещи почвите и/или земните 

недра, се изпълняват. 

През 2020 г. са взети почвени проби за анализи от 4 обекта на територията на Община 

Червен бряг. Пробовземането и анализите са възложени от Директора на РИОСВ Плевен на 

РЛ към ИАОС. Обектите са следните:  

1. Два склада за негодни ПРЗ в с. Радомирци и гр. Койнаре, от които негодните ПРЗ са  

преопаковани и транспортирани от „Людон Транс” ЕООД. След анализи на резултатите от 

изпитването на извадки от почви при прилагане на нормите, определени с Наредба 

№3/01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите 

(Наредба №3), се установи следното: 

- за склада в с. Радомирци: наличие на увредени почви в следствие на химическо 

замърсяване над пределно допустимите количества с Устойчиви органични замърсители 

(УОЗ) в някои от почвените проби, взети от ПИ с идентификатор 61580.290.16, местност 

“Мерата”, с. Радомирци, общ. Червен бряг; 

- за склада в гр. Койнаре: наличие на увредени почви в следствие на химическо 

замърсяване над пределно допустимите количества с тежки метали (мед и цинк) и с 

Устойчив органичен замърсител (УОЗ)-органохлорен пестицид β-НСН (β - 

хексахлорциклохексан) в някои от почвените проби, взети от ПИ с идентификатор 

37863.195.625, гр. Койнаре, общ. Червен бряг. 

За наличието на увредени почви с писма са уведомени ПУДООС и Управителят на 

„Людон Транс” ЕООД, тъй като двата склада фигурират в списъка със складове, намиращи 

се на територията на област Плевен, предвидени за обезвреждане съгласно Договор 

№13693/31.08.2020 г. В т. 3 Дейност 3 от същият, е посочено: „Почистване на вътрешността 

на складове от останали УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, други ПРЗ и изкопаване на 

видимо замърсен горен слой почви пред складовете и замяната му с чиста почва или 

трошенокаменна фракция”, с молба да бъдем уведомени за тяхното решение. Към момента 

в РИОСВ Плевен няма информация по този въпрос. 

2. Два обекта в гр. Червен бряг и в с. Рупци, за които през 2020 г. имаше сигнал, че са 

изхвърлени отпадъци и където бяха намерени отпадъци: 

2.1. През м. юни 2020 г. са взети почвени проби от: производствен складов обект с площ 

800 кв. м, находящ се в ПИ с идентификатор 80501.500.1., местност „Лъката”, гр. Червен 

бряг и в рамките на ПИ с идентификатор 63361.221.106., с. Рупци, общ. Червен бряг. 

Резултатите от анализа на пробите по тежки метали (показатели: олово, никел, кадмий, 

живак), показаха, че нормите съгласно Приложение №1, таблица №3 на Наредба № 3, не са 

превишени  нито в почвата, с която е запръстен отпадъка, нито в околната такава. 
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2.2. През м. юли 2020 г. отново са взети почвени проби от обектите, описани в т.2.1. След 

анализи на резултати от изпитването на извадки от почви при прилагане на Наредба №3, се 

установи следното: 

- за обекта в гр. Червен бряг: наличие на увредени почви в следствие на химическо 

замърсяване на почвата над пределно допустимите количества с тежки метали (кадмий, 

олово, мед, цинк, хром и никел) в 4 почвени проби, взети от производствен складов обект с 

площ 800 кв. м, находящ се в ПИ с идентификатор 80501.500.1., местност „Лъката”, гр. 

Червен бряг; 

- за обекта в с. Рупци: наличие на увредени почви в следствие на химическо замърсяване 

над пределно допустимите количества с устойчив органичен замърсител: органохлорен 

пестицид - β-НСН (β-хексахлорциклохексан), в 2 почвени проби, взети в рамките ПИ с 

идентификатор 63361.221.106., с. Рупци, общ. Червен бряг.  

Във връзка с установеното наличие на увредени почви в двата обекта, експертът по 

почвите е изготвил предложения до Директора на РИОСВ Плевен, касаещи предприемане 

на действия по чл. 22 от Закона за почвите за даване на предписание на лицето, което е 

причинило увреждането, а в случаите, когато то не е установено - на собственика или 

ползвателя им, за възстановяване на площите с увредени почви. За тези два обекта е 

образувано досъдебно производство от СП, т. е. все още не е ясно лицето, причинило 

увреждането. 

През 2020 г. Регионална лаборатория – Плевен е изпълнила утвърдените програми за 

почвен мониторинг от Изпълнителния директор на ИАОС, описан в Справка 3.5 от отчета. 

По мониторинг І-во ниво – широкомащабен мониторинг са наблюдавани 8 пункта. 

Изпитването на почвените проби за тежки метали (ТМ), органични замърсители и 

пестициди ще бъде готово до 15.05.2021 г. съгласно програмата. По почвен мониторинг ІІ-

ро ниво – вкисляване през 2020 г. са наблюдавани пунктовете в Горни Дъбник, Беглеж, 

Телиш и във Велчево. По почвен мониторинг ІІ-ро ниво – засоляване през 2020 г. са 

заложени за наблюдение 3 пункта: в Дъбован, Загражден и Горна Студена. Съгласно 

утвърдените програми за 2020 г. оценката и анализа на получените резултати се извърша от 

отдел „МБРГЕП“ към ИАОС в срок до 1 месец от постъпването на данните от 

информационната система.  

Във връзка с изпълнение на програмата за почвен мониторинг ІІІ-то ниво – локални 

почвени замърсявания – 2020 г. към ИАОС, през м. декември 2020 г. в ИАОС е 

предоставена актуална информация за състоянието на складовете за съхранение на негодни 

и излезли от употреба ПРЗ на територията на област Плевен и област Ловеч.  

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 102 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ (ГДОС, заявления, НДНТ и 

планове за мониторинг на почви), вкл. 7 бр. по компонент земни недра, както и по проекти 

за рекултивация на стари депа. 

2.3.3. Рекултивации 

През 2020 г. експертът по почви е взел участие в 3 комисии съгласно Наредба № 26 за 

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 

оползотворяване на хумусния пласт (1 бр. за определяне размера и границите на нарушен 

терен в община Ловеч и 2 бр. за приемане на технически рекултивации на общинските 

сметища на територията гр. Луковит и на гр. Червен бряг). 

2.3.4. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби и 

сигнали. 

През 2020 г. е извършена 1 индивидуална проверка и е взето участие в 1 комплексна 

проверка (КПКД) по два сигнала. Също така е извършена извънредна проверка на склада за 

негодни ПРЗ в гр. Искър по устен сигнал от ПУДООС. 
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 Индивидуалната проверка е във връзка с вземане на почвени проби от обекта в гр. 

Червен бряг, където бяха намерени отпадъци. 

Комплексната проверка (КПКД) по сигнал за наличие на оборски тор в р. Сухата, 

поречие Осъм. При проверката не е констатирано замърсяване на почви.  

По устния сигнал от ПУДООС за изтичане на вода от склада за негодни ПРЗ в гр. 

Искър, в който се извършваше преопаковане на негодни ПРЗ от страна на „Людон Транс“ 

ЕООД по 2-я Договор, са предприети всички необходими действия от страна на РИОСВ 

Плевен. Извършена е проверка, дадено 1 предписания за осигурявана на охрана на обекта 

до приключване на дейностите по преопаковане и извозване на негодните ПРЗ от склада. 

При проверката е констатирано, че е преустановено изтичането на вода от склада и видимо 

няма изтичане на вода в околния терен. Уведомени бяха ВиК ЕООД-Плевен, чиито  

представители извършиха откопаване на  съществуващото водопроводно отклонение, което 

е захранвало склада, и го прекъснаха на около 25 м от същия. Констатира се, че 

водопроводното отклонение, което е захранвало склада, не е свързано с водопроводната 

мрежа на гр. Искър. Също така са взетите водни проби от ВиК ЕООД, РЗИ-Плевен и БДДР 

Плевен. Съгласно писмо на РЗИ-Плевен от 26.11.2020 г., след изпитване на взети водни 

проби от двата контролни пункта в гр. Искър, вкл. по показатели 17 пестицида, нито една 

от изпитваните проби не е показала отклонение от нормативните изисквания, вкл. и по 

изследваните пестициди. В заключение, питейната вода, подавана за населението на гр. 

Искър е безопасна за консумация и не съществува здравен риск при употребата й. 

За сравнение през 2019 г. са извършени 5 индивидуални проверки по 5 сигнала и е взето 

участие в 3 комплексни проверки (КПКД) по 2 сигнала и 1 жалба. 

През 2020 г. е препратен 1 сигнал по компетентност на съответната община. За 

резултатите от предприетите действия писмено е уведомена РИОСВ-Плевен, както и 

подателят на сигнала. 

 

 

2.4. Управление на отпадъците (Приложение 4) 

2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и наредбите към него 

През 2020 г. са извършени общо 304 бр. проверки (констативни протоколи) на 290 бр. 

обекти и/или дейности, свързани с генериране, третиране, съхраняване и транспортиране на 

производствени, опасни, битови и строителни отпадъци.  

От планираните за текущ контрол в годишния план (Приложение 2 и Приложение 3.4 

от плана) 180 бр. обекти и 199 бр. проверки, през 2020 г. са проверени 147 обекти (82 %), 

като са извършени 157 бр. планови проверки. Проверките включват участия в 15 бр. 

планови комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда.  

Част от планираните обекти (6 бр.) са проверени при извънредни проверки, 2 бр. обекти 

не са в експлоатация, останалите непроведени планови проверки са свързани със 

затруднена организация поради ограничията на пандемичната обстановка (Приложение 

Общи таблици, Таблица 3.4 към отчета). 

 През 2020 г. са извършени голям брой извънредни проверки – 147 бр., като в това число 

са включени участия в 4 извънредни комплексни проверки. Извънредно преверените обекти 

са 110 бр. (Приложение Общи таблици, Таблица 4.4 към отчета). 

Освен посочените проверки, експертите по УО са участвали в 22 бр. планови и 1 бр. 

извънредни проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС. 

При проверките са дадени общо 118 бр. предписания за привеждане на дейностите за 

привеждане на дейностите с отпадъци в съответствие с екологичните изисквания. 
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За констатирани нарушения по Закона за управление на отпадъците и подзаконовата 

нормативна уредба по прилагането му са съставени 37 бр. АУАН (27 бр. на юридически 

лица и 10 бр. на физически лица), със суми за налагане на глоби и имуществени санкции на 

обща стойност е 39600 лв, съгласно извлечение от електронната актова книга на РИОСВ – 

Плевен.  

Проведените през 2020 г. извънредни проверки представляват 48% от общия брой 

проверки през 2020 г. Значителна част (около 63%) от извънредните проверки през 2020 г. 

са възложени от МОСВ, органи на МВР и прокуратурата.   

Разпределението на проведените извънредни проверки по основания е следното: 

- 71 бр. по писма/заповеди на МОСВ, в т.число. 47 бр. проверки на складове за  

           негодни за употреба ПРЗ; 

- 22 бр. по писма/разпореждания на МВР и прокуратура; 

- 19 бр. във връзка с постъпили сигнали; 

- 20 бр. за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 

-  7 бр. във връзка със заявления и трансграничен превоз; 

-  7 бр. са по писма от общини; 

-  1 бр. във връзка с прилагане на ПАМ. 

В сравнение с 2019 г., броят на извънплановите проверки през 2020 г. е нараснал с 28% - 

от 115 бр. на 147 бр. Общият брой извършени проверки е намалял с 15% - от 349 бр. през 

2019 г. на 304 бр. през 2020 г. 

Голяма част от проверките са извършвани по повече от една наредба към ЗУО. 

 Подробна информация за проверените обекти по основания на ЗУО и наредбите към 

него, дадени предписания и предприети административнонаказателни мерки, е представена 

в Приложение 4 към отчета.  

2.4.1.1. Битови отпадъци 

Във връзка със задълженията на местната администрация, свързани с управлението на 

битовите отпадъци, РИОСВ – Плевен извършва текущ контрол на 19 бр. общини на 

територията на области Плевен и Ловеч. 

През 2020 г. е извършен преглед и анализ на представените от общините годишни 

отчети за изпълнението на съответните Планове за действие към общинските Програми за 

управление на отпадъците по чл. 52 от ЗУО, приети с решения на саответните общински 

съвети. На основание чл. 113, ал. 2 от ЗУО, на място са проведени 14 бр. проверки на 

общини, за контрол върху изпълнението на задълженията на общините по глава втора, 

раздел III от ЗУО. 

В рамките на плановите проверки по КПКЗ за изпълнение условията в издадените 

комплексни разрешители, през 2020 г. са проверени всички 5 бр. действащи регионални 

системи за управление на отпадъците.  

Информация относно контрола по управление на битовите отпадъци е представена в 

Приложение 4, Справки 4.1, 4.4 и 4.7 към отчета. 

Регионални системи за управление на отпадъците  

През 2020 г. на територията на РИОСВ – Плевен се експлоатират 5 бр. Регионални 

системи за управление на отпадъците, три от които са изградени с финансиране от ОП 

„Околна среда 2007 – 2013 г.” и са в редовна експлоатация от 2016 г.  

Действащите съоръжения и инсталации, представляващи елементи от изградените 

Регионални системи за управление на отпадъците са, както следва: 

„Регионален център за управление на отпадъците гр. Плевен”, обслужващ общините 

Плевен, Гулянци, Д.Дъбник, Д.Митрополия, Искър, Пордим: 
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- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 785 500 т.; 

- Сепарираща инсталация, за предварително третиране на смесени битови отпадъци, в 

т.ч.  

- лентови транспортьори, балистичен сепаратор – тип барабанно сито и балираща 

машина, с капацитет 173 398 т/ год.; 

- Инсталация за компостиране в открити купове, капацитет 12 000 т/ год. и 42,1 т/ 24ч. 

- Център за предаване на отпадъци  (ЦПО) с капацитет 200 т/год за опасни отпадъци 

от домакинства. 

„Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/ - 

площадка с. Санадиново, обслужваща общините Левски, Никопол, Белене, Свищов и 

Павликени: 

- Сепарираща инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, с 

капацитет 15 т/час или 29150  т/г. 

- Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с капацитет 57,84 

т /24ч или 13 882 т/г. 

- Клетка № 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 101 775 т.  

„Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, обслужващ общините 

Луковит, Тетевен, Роман, Ябланица  и Червен Бряг: 

- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 164 700 т.;    

- Площадката за открито компостиране на „зелени отпадъци” с капацитет 10 т/ 24 ч;  

- Общинския събирателен център - обособена площадка оборудвана със 

специализирани контейнери. 

Другите две Регионални сдружения на общини имат изградени само Регионални 

съоръжения за депониране на неопасни отпадъци.  

Регионално депо (РДНО) Троян, за общините Троян и Априлци се експлоатира от 2002г. 

и включва 2 клетки за депониране на отпадъци, с общ капацитет 191 560т. и стопански 

двор.  

Регионално депо (РДНО) Ловеч, за общините Ловеч, Летница и Угърчин е изградено по 

проект от 2001г. и включва 1 клетка за депониране на отпадъци, с капацитет 399 293т.  и 

стопански двор. Водещите общини от двата региона са предприели действия за 

проектиране и  изграждане на допълнителна инфраструктура, инсталации и съоръжения за 

развитие и усъвършенстване на регионалните системи за управление на отпадъците. 

Развитие на общинските системи за разделно събиране на битови отпадъци 

Във връзка със задълженията за изграждане на системи за разделно събиране на 

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

отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и др. са извършвани регулярни проверки в 

общините. Съгласно чл.33, ал.1 от ЗУО, десет от общините на територията на РИОСВ 

Плевен имат задължения за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от 

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

Общините изпълняват задълженията си относно разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци от домакинствата чрез сключване на договори с организации по 

оползотворяване и/или лица, притежаващи необходимите разрешения.  

В осем общини са осигурени площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 

жители на територията на общината. В 3 бр. общини /Плевен, Луковит, Тетевен/ са 

въведени в действие такива площадки, като елементи от РСУО, в 4 бр. общини /Кнежа, 

Ч.бряг, Ловеч, Левски/ е сключен договор с оператори на съществуващи площадки, 
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притежаващи необходимите разрешения, а една община е осигурила площадка - общинска 

собственост. 

За разделно събиране на други масово разпространени отпадъци от домакинствата 

(НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.), в 16 общини са сключени договори с организации по 

оползотворяване на различните видове МРО, а 5 общини имат и договори с дружества, 

притежаващи необходимите разрешения за дейности с такива отпадъци. 

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  

През 2020 г. на територията на РИОСВ – Плевен действащи са единствено петте 

регионални депа за обезвреждане на неопасни отпадъци в РСУО.  

Във връзка с контрола върху актуалното състояние на общинските депа за битови 

отпадъци с преустановена експлоатация,  през 2020 г. са извършени 11 бр. планови 

проверки. Общините са предприели действия за изготвяне и реализиране на проектите за 

крайна рекултивация на терените, които включват изпълнение на дейности за: техническа 

рекултивация на депото - етап I; биологична рекултивация на нарушения терен - етап II и 

отгледни мероприятия за ново засадената растителност на терена за 3-годишен период - 

етап III.  

На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, са определени шест общини, на 

които да бъдат предоставени средства от ОПОС 2014 – 2020 г. за рекултивация на депата, 

премет на наказателната процедура. 

През 2020 г. е извършена техническа рекултивация на 6 бр. депа за битови отпадъци с 

преустановена експлоатация в общини Белене, Искър, Левски, Червен бряг, Ябланица и 

Луковит и е приключила биологичната рекултивация на депото в община Ловеч (Справка 

4.4 към отчета).  

През отчетния период е извършван контрол и ежемесечна обработка на информацията 

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

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

регулярно (до 10-то число на м. I, IV,VI, X) е публикувана тримесечната справка по чл.29 от 

Наредба № 7/19.12.2013 г. за приведените месечни отчисления за депата в сметката на 

РИОСВ.  

Издадени са 15 решения за освобождаване на средства от натрупани отчисления в 

сметката на РИОСВ -  Плевен по чл. 64 от ЗУО, 5 броя по чл. 60 от ЗУО и 2 броя откази. 

Изготвена е информация по чл. 29 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за натрупаните месечни 

отчисления за депата за периода 01.01.2011 – 30.12.2020г.; води се регистър на издадените 

решения за освобождаване на средства, по чл.25, ал.7 от Наредба № 7/ 19.12.2013г. 

(публикувани на сайта на РИОСВ).  

Контрол за предотвратяване нерегламентирани замърсявания (локални сметища) 

с отпадъци  

Във връзка с контрол върху спазване и прилагане на разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 12 и 

т. 15 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на основание чл. 14, ал. 4 от ЗООС,  

В изпълнение на  Заповед № РД-128/ 10.02.2020 г. на МОСВ, до кметовете на всички 19 

общини на територията на РИОСВ – Плевен са изпратени предписания да се извърши оглед 

за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища), включително оглед на речните 

легла и прилежащите територии в административните граници на съответната община и 

при установяване на замърсявания да се организира своевременното им почистване, както и 

да се предприемат ефективни мерки за недопускане на последващи замърсявания. 

Създадена е организация за извършване на планираните проверки „на място“ във връзка с 

контрола по чистотата на речните легла и на пътната мрежа.  



Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен                                                                         39 

 

 В периода 08 – 30 юни 2020 г.,  съгласно актуализиран график, експерти на РИОСВ -

Плевен извършиха общо 38 бр. проверки на 19 общини, за наличие на замърсяване с 

отпадъци (локални сметища), включително на речните легла и пътната мрежа в 

административните граници на съответната община. При извършените проверки в 

землищата на 126 населени места са констатирани замърсявания на участъци от речни легла 

в общини Белене, Левски и Плевен, както и замърсявания в близост до пътни участъци в 

общини Долни Дъбник, Кнежа, Ловеч, Плевен, Пордим и Червен бряг. При проверките, във 

връзка с констатациите са дадени 10 бр. предписания за почистване на отпадъците от 

замърсените  терени. С писма на Директора на РИОСВ – Плевен са издадени 3 бр. 

предписания до кметовете на община Белене, Кнежа и Долни Дъбник. Предписанията са 

изпълнени, представени са снимки, извършен е последващ контрол.  

В последващия период от страна на РИОСВ – Плевен е извършван регулярен контрол за 

наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (локални сметища). 

2.4.1.2. Строителни отпадъци 

През 2020 г. на територията на РИОСВ Плевен няма изградени специализирани депа и 

стационарни инсталации за третиране на строителни отпадъци. Шест юридически лица 

притежават документи по чл. 35 от ЗУО за третиране на строителни отпадъци - ЕТ „Евстати 

– Евстати Димитров“, за дейности с кодове R10 и R12; „Евробилд“ ООД и „Ростер“ ООД, за 

дейности код R5, R12 и R13,  и  ДП НКЖИ, Монтажно-демонтажна база Одърне за  

дейности код R12 и R13. През 2020 г. РИОСВ –Плевен не е издала документи по чл. 35 от 

ЗУО за дейности със строителни отпадъци. 

Дейностите могат да бъдат извършвани на временни строителни площадки, собственост 

на възложителите на услугата, въз основа на писмен договор. През отчетния период няма 

данни за извършвани на територията на РИОСВ Плевен дейности по третиране на 

строителни отпадъци от горепосочените фирми,  с документи по чл. 35 от ЗУО. 

2.4.1.3. 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 

Отпадъци от опаковки и полимерни торбички 

За отчетния период, от планираните 11 бр. проверки на лица, пускащи на пазара 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (по чл. 

14, ал. 1 от ЗУО), са проверени 5 бр. обекти. Неизпълнението на планираните проверки са 

по причина ограниченията във връзка с пандемичната обстановка. 

При проверките е осъществен контрол на документация по Наредбата за определяне на 

реда и размера на заплащане на продуктова такса – месечни справки-декларации и справки 

по приложения в специализираните наредби, проверени са фактури и платежни нареждания 

и съответствието им с първични счетоводни документи.  Осъществен е контрол по 

изпълнение на заповедите на министъра на околната среда и водите, относно заплащане на 

продуктова такса.  

За площадките на обекти, генериращи и извършващи дейности по съхраняване и 

предварително третиране на масово разпространени отпадъци от опаковки, има издадени от 

РИОСВ Плевен разрешения за дейности с отпадъци по реда на чл. 67 от ЗУО и 

регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, съхраняване и 

предварително третиране на отпадъци от опаковки с кодове и наименование съгласно 

Наредба № 2 за класификация на отпадъците 15 01 01 хартиени и картонени опаковки; 15 

01 02 пластмасови опаковки и 15 01 07 стъклени опаковки.  

Установено е реално събиране на отпадъци от опаковки. Събраните отпадъци се 

съхраняват разделно преди предаване за последващо третиране. 
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Води се отчетност за събраните, съхранени и предварително третирани отпадъци;  

На територията на РИОСВ - Плевен няма лица, изпълняващи индивидуално 

задълженията си по чл.14, ал.1 от ЗУО. 

Информацията на осъществен конторл на лица по чл. 14, ал.1 от ЗУО е представена в 

Приложение 4, Справка 4.6 към отчета. 

Негодни за употреба батерии и акумулатори 

Дейности по съхраняване и третиране на НУБА на територията на РИОСВ Плевен са 

разрешени на 52 площадки. През 2020 г. контролът върху изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 

батерии и акумулатори е осъществяван съвместно с проверки на дейностите с отпадъци, за 

които се изисква разрешителен илил регистрационен документ (Приложение 4, Справка 

4.5, колони 2-6). 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Дейности по съхраняване и третиране на ИУЕЕО на територията на РИОСВ Плевен са 

разрешени на 57 площадки. През отчетния период, контролът върху прилагане на 

Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, е осъществяван 

съвместно с проверки на дейностите с отпадъци, за които се изисква разрешителен илил 

регистрационен документ (Приложение 4, Справка 4.5, колони 2-6). 

На територията, контролирана от РИОСВ Плевен няма разположени автоматизирани 

инсталации за разкомплектоване на ИУЕЕО. Лицата, приемащи ИУЕЕО отделят ръчно 

части за повторна употреба или метални части за предаване като скрап.  

Не е констатирано приемане на ИУЕЕО с цел предаването му като цял уред за повторна 

употреба. 

Излезли от употреба моторни превозни средства 

На територията на РИОСВ Плевен, 46 юридически лица имат издадени разрешения за 

извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на 62 

площадки – 59 бр. като центрове за разкомплектоване и площадки за съхраняване и 3 бр. 

само като площадки за съхраняване. В изпълнение изискванията на чл.70, ал.2 и чл.72, ал.2 

от Закона за управление на отпадъците, те са проверени  в рамките на контрола по 

разрешителния режим.  

През 2020 г. са извършени планови проверки на 49 бр. обекти за разкомплектоване и 

съхраняване на ИУМПС. Проведени са и 7 бр. извънредни проверки на площадки без 

документ по чл.35 от ЗУО, в рамките на специализирани полицейски операции с участието 

на ОД на МВР и общини и във връзка с постъпили сигнали; 

Отработени масла 

Дейности по съхраняване и третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

са разрешени на 30 площадки с документи по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, в т.ч. 29 центрове за 

разкомплектоване на ИУМПС.  

През 2020 г. са извършени 11 бр. планови проверки на предприятия, генериращи 

отработени масла. При проверките е установено, че за периода 4 бр. обекти са генерирани 

количества за отработени масла - общо 0,970 тона. Проверените обекти не са предавали 

отработени масла. Информацията е представена в Приложение 4, Справка 4.2 към отчета. 

На територията на РИОСВ Плевен, разрешение за рафиниране на отработени масла чрез 

ректификация и последваща очистка има едно дружество,  с издадено комплексно 

разрешително – „Полихим СС“ ЕООД.  

 „Полихим СС” ЕООД е сключило договори с „Ойл Рециклейшън” ЕООД и „Екоривейс 

ойл“ АД, в качеството му на “изпълнител”, който извършва третиране на отработени масла 
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в инсталация с издадено комплексно разрешително. Проверени са местата за съхраняване 

на събраните отработени масла и водената за тях отчетност. 

При осъществяване на плановия контрол са проверени и генератори на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти. При проверките е изисквано осигуряване на 

екологосъобразно съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, водене 

на отчетност и предоставяне на договори за предаването им на фирми с документ по чл.35 

от ЗУО. 

Не са съставяни АУАН за установено нерегламентирано третиране на отработени масла.  

Излезли от употреба гуми 

През отчетния период, в рамките на плановия контрол по чл.72, ал.2 от ЗУО, са 

проверени 45 бр. обекти, вписани в документи по чл.35 от ЗУО за третиране на излезли от 

употреба гуми.  

2.4.1.4. Производствени отпадъци 

През 2020 са извършени планови проверки на 141 бр. обекти, третиращи 

производствени и опасни отпадъци и имащи издаден документ по чл.35 от ЗУО , в т.число  

99 бр. обекти с издаден документ по чл. 67 от ЗУО, 15 бр. с издаден регистрационен 

документ за третиране, 27 бр. с издаден регистрационен документ за транспортиране на 

отпадъци (част от лицата имат повече от един вид документ). Проверявани 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. 

Проверявани са и генератори на отпадъци, във основа на извършена оценка на риска. 

Осъществената контролна дейност е отразена в Приложение 4, Справка 4.5 и Справка 4.8 

към отчета.  

Към 31.12.2020 г. са постъпили и проверени 5725 идентификационни документи за 

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

отпадъците, информацията от идентификационни документи е въведена в електронен 

регистър (Excel формат).  

Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) 

На територията на РИОСВ Плевен дейности с отпадъци от черни и цветни метали са 

разрешени на 55 площадки, вписани в документи по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.  През 2020 г. са 

извършени 44 бр. планови проверки, включително проведените в рамките на 

специализирани полицейски операции с участието на служители на ОД на МВР. Извършен 

е контрол за разделното съхранение на ОЧЦМ, воденето на отчетност, наличието на 

ефективно видеонаблюдение и др. 

Осъществяван е и контрол върху своевременното предоставяне на продължени или 

подновени банкови гаранции. До фирмите, осъществяващи дейност с ОЧЦМ, са изпратени  

писма-предписания за представяне на продължени или подновени банкови гаранции в 

периода 1 месец преди изтичането им. Движението на банковите гаранции е отразено в 

Регистъра на банковите гаранции, получени по чл.69, ал.2 от Закона за управление на 

отпадъците и се докладва ежемесечно в Дирекция „Финансово управление” на МОСВ. 

Третиране на биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ 

През 2020  г. на територията на РИОСВ - Плевен са в експлоатация 4 бр. инсталации за 

компостиране на отпадъци. Три от тях са елементи от изградените Регионални системи за 

управление на отпадъците (РСУО) - „Регионален център за управление на отпадъците 

(РЦУО), гр. Плевен”, „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски 

/Никопол/ - площадка с. Санадиново,  Регионален център за управление на отпадъците гр. 

Луковит“, четвъртата инсталация е в обект, „Оранжерии Гимел II” EOOД, площадка гр. 

Левски. На РЦУО, гр. Плевен е действаща инсталация за компостиране в открити купове, с 
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капацитет 12 000 т/год. и 42,1 т/24 ч. Редовната експлоатация на площадката е започнала 

през месец април 2017 г.   На РСУО в регион Левски /Никопол/ - площадка с. Санадиново е 

действаща инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с капацитет 

57,84 т/24 ч или 13 882 т/г. В двете компостиращи инсталации се компостират зелени 

отпадъци и от сепариране на ТБО. На РЦУО гр. Луковит е действаща площадката за 

открито компостиране на „зелени отпадъци” с капацитет 10 т/24 ч.  „Оранжерии Гимел II” 

EOOД произвежда компост за собствени нужди, използвайки като суровина растителни 

отпадъци от оранжерийното си производство на биозеленчуци. При извършените проверки 

на компостиращите инсталации не са констатирани несъответствия  с изискванията на 

наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.  

Контрол по Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци (Наредбата) и прилагане на Националната стратегия за 

управление на биоотпадъците в България е осъществен чрез проверки за изпълнението  на 

общинските програми (19 общини) за управление на отпадъците (Справка 4.4 към отчета).  

През 2020 г. е извършена проверка на пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ) към ВиК Плевен ЕООД.  Градските ПСОВ имат задължения и извършват анализи 

на генерираните утайки по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки 

от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. Няма данни за 

оползотворени през 2020 г. утайки от ПСОВ, както и от други пречиствателни съоръжения 

по реда на Наредбата.  

2.4.1.5 Съоръжения за третиране на отпадъци: 

На територията на РИОСВ Плевен, следните оператори притежават инсталации и 

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

третиране преди депониране и/или оползотворяване: 

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

Клеърс ЕООД е оператор на Промишлена инсталация за производство на хартия. С 

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

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

разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична 

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

„СИС” ЕООД, (Разрешение № 08-ДО-300-00/2013г.), „Унитрейд-БГ” ООД, (Разрешение 

№ 08-ДО-298-012/2018г.), „Феникс ЛВ“ ЕООД (разрешение № 08-ДО-310-03/2016 г.) 

„Есмос” АД (регистрационен документ № 08-РД-129-01/2015г.), „Глобъл Рециклинг” ООД 

(регистрационен документ № 08-РД -237-01/2015г.), „Тайреко“ ООД (регистрационен 

документ № 08-РД-236-01/2015г) „АМ пласт 2010” ЕООД (регистрационен документ № 08-

РД-230-00/2014г.), „Феникс Плевен“ ЕООД (регистрационен документ № 08-РД-153-03-5 от 

27.08.2018 г.) и др. имат издадени документи по Закона за управление на отпадъците за 

третиране на пластмасови отпадъци, в т.ч отпадъци от опаковки чрез процеси като мелене, 

пресоване, гранулиране и/или шприцване, бластване.  

„Eвроимпекс Варна” ЕООД, Плевен (регистрационен документ № 08-РД -174-

05/18.04.2018г.) извършват събиране и предварително третиране на МРО, в т. ч. от 

опаковки-хартия и картон, пластмаса, стъкло, текстилни и др.  

 „Ванекс” ЕООД, (разрешение № 08-ДО-317-01/27.11.2018.) и др. извършват сортиране 

и балиране на отпадъци от опаковки. 

„ЕКО“ ЕАД – гр. Ловеч (№ 08-РД-316-00 от 22.03.2017г.) притежава инсталацията за 

сортиране и балиране на отпадъци от опаковки, изградена на модулен принцип с 

капацитетът до 5 тона на час 

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

полиетилен (ниска плътност – високо налягане) с възможност за използване на регранулат 
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и притежава пресоваща и балираща машина за хартиени и картонени отпадъци. и 

притежава шредерна инсталация за ИУМПС“ - съоръжение за разкъсване на парчета или 

раздробяване на ИУМПС, включително чрез използване на система за сепарация, с цел 

получаване на отпадъци, подходящи за оползотворяване или директна повторна 

употреба.  

„Рубин Трейдинг” 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. 

„КАМ” ООД е оператор на инсталация за получаване на алуминиев сулфат от 

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

Притежава разрешение № 08-ДО-347- 02/2019г. Извършва се физико-химично третиране - 

неутрализация на отпадъците с натриев алуминат до рН 7. 

„Спарки Елтос”  АД, Ловеч (08-ДО-354-00/3.10.2014) притежава две инсталации за: 

смилане на  пластмасови отпадъци - леяци (термопластични полимери - полиамид, 

поливинил хлорид, полистирол и др.) в 3 бр. мелници MGK 2121-R-2 с капацитет 5-10 кг/ч 

и повторно използване в технологичния процес при шприцването на детайли в 34 бр. 

шприцавтомата;/мелници за пластмаса, бласавтомати  и за: смилане на технологични 

отпадъци и детайли (термопластични полимери – полиетилен, полипропилен и др.) в 3 бр. 

мелници PS 120 с капацитет 400-800 кг/ч и повторно използване в технологичния процес 

при бласването на пластмасови куфари в 3 бр. бласавтомата; 

„Универсалстрой” ООД, с. Дълбок дол, общ. Троян (08-РД-212-00/12.12.2013). 

Дружеството възстановява пенополистирол, в инсталация с капацитет 5 кг/час, състояща се 

от мелачка, машина за калибриране на гранулата, блокмолдер (машина за слепване на 

раздути парчета пенополистирол). В блокмолдера се дозира възстановен отпадък към свеж 

материал, гранулат след експандер (машина за раздуване на гранулата). 

Инсталации за третиране на излезли от употреба гуми 

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

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

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

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

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

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

получаване на RDF-горива. 

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

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

резултат на пиролизния процес могат да се получават пиролизно масло, пиролизен газ, 

твърд остатък и метални отпадъци. Към момента инсталацията не е въведена в 

експлоатация. 

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

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

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

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

Притежава регистрационен документ за третиране на отпадъци №08-РД -272-00/2015г. 

Инсталации за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

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

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

което има издадено комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015г. 
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 „Рафинерия Плама” АД, притежаващо комплексно разрешително КР № 21-Н0-И1-

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

третиране (обезводняване) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

Леярни за черни и цветни метали 

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

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

претопяване на отпадъци от черни метали в 4 бр. индукционни пещи и „Метаком СЛЗ 

Инвест” АД, решение № 08-ДО-349-02/21.01.2015 г. – в електродъгови пещи-2 бр. и 

индукционни пещи - 2бр. 

Издадени разрешения за претопяване на отпадъци от цветни метали имат: „Алуком”, 

разрешение № 08-ДО-301-00/28.02.2013г. за претопяване на алуминиеви отпадъци в 5 бр. 

индукционни пещи МТГ (3 основни, 2 резервни), с честота 1000 Hz, капацитет 500 кг/ч и 

мощност 500 КW и последващо леене на детайли и „Феникс Инверс” ООД, оператор на 

Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци, 

включваща два броя пламъчно отражателни пещи (отворен тип) с капацитет 5 т/24 часа за 

двете пещи, за което има издадено комплексно разрешително КР 439-Н0/2012.  

Инсталации за третиране на дървесни отпадъци и слънчогледова люспа 

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

отпадъци и слънчогледова люспа с оползотворяване на енергията за производствени нужди 

и отопление. 

 Инсталации за изгаряне на дървесни отпадъци се експлоатират предимно в общини 

Троян и Тетевен, като с по-значителна мощност са инсталациите на: „Велде България” АД 

гр.Троян, ЕТ „Елимекс – Иван Радевски” гр. Троян, „Тоникс 96” ООД гр.Троян, „Гадевски” 

ООД гр. Троян; „Савел” ЕООД гр. Троян; Кооперация „Обнова” с. Черни Осъм, 

„Мебеликс” ООД гр. Троян; „Хармония ТМ” АД гр.Тетевен, „Явор ДД” ЕООД гр.Тетевен, 

ЕТ „Д. Дебеляшки“ гр. Тетевен и др. 

- инсталации за изгаряне на слънчогледова люспа: „Марица Олио“ АД с. Ясен,   

„Растителни масла” ООД гр. Плевен; „Олива”АД гр.Кнежа; „Златен лъч” ООД гр. Долни 

Дъбник,“Олина 2000” ООД гр. Тетевен и др.  

Брикетиране и пелетизиране на дървесни и растителни отпадъци извършват:  „Био 

Енерджи“ ООД с. Калейца, „Хедон“ ЕООД гр. Троян, „Савел” ЕООД гр. Троян, „ХМ” ООД, 

„ИТА България” ЕООД гр. Плевен, и др. 

Инсталации за третиране на текстилни отпадъци 

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

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

08-РД-278-01/10.11.2017г.). Инсталациите за рециклиране на текстилни влакна включват-

гилотина за нарязване на отпадъците, чепкало, преса за балиране, утайници за фин 

текстилен прах. 

Инсталации за третиране на утайки 

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

обезводняване и уплътняване на генерираните от дейността им утайки. Изградените ПСОВ 

в гр. Кнежа, Ябланица, Луковит, Червен бряг, с. Глогово, общ. Тетевен имат съоръжения за 

обезводняване на генерираната утайка. 

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

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

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

капацитет 2 т/ден; смесване на отпадъчния материал с естествени минерални суровини и 

изпичане на формованите керамични изделия в електро пещ.   
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Инсталации за третиране на биоотпадъци 

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

компостиране в купове, по закрит способ.  

Инсталация за компостиране на обект Регионална система за управление на отпадъците 

в регион Левски/Никопол/, в експлоатация от юли 2016 г. На РСУО Санадиново се 

извършва компостиране на биоразградими отпадъци след сепариране на СБО и на зелени 

отпадъци, в купове по закрит способ. 

Инсталация за компостиране на Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

(РСУО) Луковит. От 04.04.2016 г. на регионалния център за управление на отпадъците 

Луковит функционира площадка за компостиране на „зелени” отпадъци (паркови и 

градински отпадъци). Компостирането се извършва в редове, по открит способ. Капацитет  

на площадката-10т /денонощие.  

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

домашно компостиране, финансирани от ПУДООС: 

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

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

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

Дъбник, като компостерите са закупени с общински средства. През 2016 г. общ. Кнежа, със 

средства от отчисленията по чл. 20 на Наредба 7/2013г. е закупила 120 компостера от 400л 

и 600л, които са раздадени на населението. През 2018 г. са раздадени допълнително 100 бр. 

компостера от Община Левски, с което количеството им е увеличено на 443 бр, 

разположени на територията на града и в населените места. Произведеният компост се 

оползотворява за собствени нужди.  

Инсталации за обезвреждане на болнични отпадъци 

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

00/10.12.2015 за обезвреждане на опасни болнични отпадъци (без кръв и кръвни съставки). 

Обезвреждането включва шредиране на болничните отпадъци и последващото им 

автоклавиране. 

2.4.1.6. Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци 

С цел осъществяване ефективен контрол от страна на директора на инспекцията относно 

спазването на сроковете за издаването на документите с нормативно определените, се 

попълва електронен регистър „Контрол на разрешителния режим” във всеки етап от 

процедурите по издаване на документите по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

През 2020 г. са разгледани 17 бр. преписки, касаещи издаване на разрешения за 

дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО. Издадено е едно ново разрешение, 7 бр. за 

изменение и допълнение, 6 бр. прекратявания на процедури по издаване на разрешение и 3 

бр. откази. Разгледани са 61 бр. заявления за извършване на регистрация и издаване на 

регистрационни документи за третиране и транспортиране на отпадъци. Издадени са 40 

документи, от които 21 бр. нови, 35 бр. за изменение и допълнение на регистрационни 

документи, 3 бр. за прекратена процедура по издаване и 3 бр. откази за издаване.  

От издадените решения за регистрационни документи, 5 бр. са за дейности по третиране 

и 56 бр. – за транспортиране на отпадъци. Документите са разгледани в нормативно 

определените срокове. 

Броят на издадените през 2020 г. разрешения за дейности с отпадъци е намалял два пъти 

в сравнение с издадените през 2018 г., броят на издадените регистрационни документи за 

третиране и  транспортиране  е съпоставим с тези от 2019 г. 
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Класификация на отпадъци са извършили 58 оператора. Заверени са 156 работни листи, 

като са отразени в база данни с цел осъществяване на контрол от страна на експертите. 

Прекратена е класификацията на 35 отпадъка,  на трима оператори.  

Разгледани са 46 доклади от основно охарактеризиране на отпадъците, за 19 от тях са 

издадени становища, 27 са върнати за корекция и/или представяне на допълнителна 

информация. 

2.4.1.7. Контрол на търговци и брокери на отпадъци 

През 2020 г. са извършени 3 бр. проверки на лица, получили регистрация като търговци 

и брокери на отпадъци, вписани в съответния регистър, поддържан от ИАОС. Не са 

констатирани несъответствия.  

2.4.1.8. Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози 

на отпадъците по трансграничен превоз на отпадъци 

През 2020 г., са извършени 8 бр. проверени (4 бр. планови и 4 бр. извънредни), на 7 бр. 

юридически лица, във връзка с изискванията на Регламент 1013/2006, относно 

трансграничен превоз на отпадъци. Две от лицата са с издадени комплексни разрешителни: 

„Клеърс“ ЕООД и „Златна Панега Цимент“ АД. 

РИОСВ – Плевен поддържа изискващата се комуникаци със създадения със Заповед № 

РД-124/07.02.2020 г. на МОСВ  Оперативен център за контрол на трансграничния превоз на 

отпадъци. При получаване на информация и запитвания от центъра, от страна на РИОСВ се 

извършва необходимата проверка по документи. На проверените лица са дадени 14 бр. 

предписания, в т.число 3 бр. предупредителни писма за спазване на сроковете за 

информиране на РИОСВ – Плевен за предстоящ превоз на отпадъци. 

2.4.1.9. Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 

2017/852 относно живака; 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен  няма обекти и дейности по чл. 11 и 

чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака 

2.4.1.10. Контрол, свързан с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 
относно УОЗ. 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен  няма обекти и дейности чл. 7 от 

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно УОЗ. 

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по 

регистрирани жалби/ сигнали. 

През 2020 г. в РИОСВ Плевен са регистрирани 26 бр. сигнали/жалби, касаещи 

управление на отпадъците, 8 от които са изпратени за решаване по компетентност до 

съответните общини.  

Според предмета на подадените сигнали/жалби, те могат да бъдат класифицирани в три 

основни групи: 

 20 бр. за наличие и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места; 

 3 бр. за нерегламентирано изгаряне на отпадъци; 

 3 броя за извършване на дейности с отпадъци без документ по чл.35 от ЗУО и др. 

По жалбите/сигналите от компетентност на РИОСВ – Плевен са извършени общо 19 бр. 

проверки, в т.число 3 бр. комплексни проверки. Проследено е изпълнението на дадените 

предписания (предимно за почистване). За констатирано нарушение е съставен един АУАН 

на физическо лице. Издадено е НП на стойност 1 400 лв.  
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През 2020 г. изпълнението на плана за контролната дейност по прилагане на ЗУО и 

наредбите към него е 82%, по отношение на планираните обекти. Плановите проверки са 

извършени по приоритети и във връзка с оценката на риска. 

През отчетната година са проведени голям брой извънредни проверки (147 бр.), 

предимно на лица, извършващи третиране на отпадъци. Предвид водените продължителни 

разследващи действия от органите на прокуратурата, част от проверките са проведени в 

присъствието на представители на МВР и съответните ОП. Създаването на организация за 

този вид проверки, подготовката на изискваната документация и справки с голям брой и 

обем, както и ограниченията във връзка с пандемичната обстановка, забави и затрудни 

провеждането на плановата контролна дейност в направлението. 

Горепосочените обстоятелства разкриха и редица слабости в организицията на 

дейностите, документацията, електронните регистри и контрола върху изпълнението на 

поставените задачи в направлението.  Преодоляването на посочените слабости и 

увеличаването на експертния и административния капацитет са основни предизвикателства 

пред работата в направлението през настоящата година.  

 

 

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) 

(Приложение № 5) 

2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, 

ЗБР, ЗЛР и ЗГМО. Резултати 

През 2020 г. от направление “БРЗТЗ” към РИОСВ – Плевен са направени 218 броя 

проверки, от които 96 бр. планови и 122 бр. извънредни. Дадени са 9 бр. предписания. 

Съставени са 16 бр. АУАН, от които 4 бр. са по сигнали. Издадени са 3 бр. заповеди за 

налагане на принудителна административна мярка (ПАМ). През 2020 г. са издадени 15 бр. 

наказателни постановления. За 1 бр. АУАН не е издадено НП през 2020 г., тъй като АУАН е 

съставен на 04.12.2020 г. Извършените планови проверки са 96 бр., с които са проверени 

всички 96 бр. планирани за проверка обекти.  

Извършените 218 бр. проверки през 2020 г. са на 196 бр. обекта и са с 22 бр. повече в 

сравнение с предходната 2019 г., когато са били извършени 196 бр. проверки на 191 обекта.  

 

Защитени територии и зони  

По Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 45 бр. проверки, от които 20 бр. 

планови и 25 бр. извънредни; дадени са 4 бр. предписания, няма съставени АУАН. 

Издадена е 1 бр. заповед за налагане на ПАМ. 

Извършените 45 бр. проверки по ЗЗТ през 2020 г. са със 7 бр. повече от тези през 

предходната 2019 година. (През 2020 г. са били планирани 20 бр. проверки, а през 2019 г. – 

с 6 бр. повече, но през 2020 г. са извършени 13 бр. извънредни проверки повече в сравнение 

с 2019 г.). 

Извършените 20 бр. планови проверки са на защитени територии: ПЗ "Карстов извор 

Златна Панега", земл. с. Златна Панега, ПЗ “Находище на терциерни /тортонски/ 

вкаменелости“, земл. с. Ясен, ПЗ "Скален мост Седларката", земл. с. Ракита, ПЗ "Скално 

образувание "Куклите" в м. "Улея", земл. с. Реселец, ПЗ "Тектонски грабен "Калето", земл. 

с. Реселец, ПЗ "Чернелка", земл. с. Горталово, ЗМ "Булин дол", земл. гр. Плевен, ЗМ 

"Пипра-Калето", земл. с. Телиш, ЗМ "Дългата бара-паметника“, земл. с. Беглеж, ЗМ 

"Киселец", земл. с. Кулина вода, ЗМ "Вятърница", земл. с. Комарево, ПР "Персински блата" 

- земл. гр. Белене, ПЗ "Скалната църква", земл. гр. Никопол, ЗМ "Либичево усое", земл. с. 

Върбица, ЗМ "Костина", земл. с. Рибарица, ЗМ "Персин изток", земл. гр. Белене; Резервати 

„Китка“ и „Милка“ (земл. на гр. Белене), ЗМ "Остров Малък Борил", земл. с. Байкал, 
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"Криваците", земл. с. Кирчево. Проверките са относно спазване режима на забрани, 

определен в ЗЗТ и заповедите за обявяване на защитените територии. Нарушения в 

защитените територии не са установени, с изключение на ЗМ "Булин дол", където е 

констатирана незаконна сеч на дървета. За последното е уведомена Районна прокуратура – 

Плевен. Съгласно постановление от 18.08.2020 г. на РП-гр. Плевен (с вх. №4791/24.08.2020 

г. на РИОСВ – Плевен), извършителят на престъплението не е разкрит. 

 

Извършените 25 бр. извънредни проверки са на следните защитени територии: 

- ПЗ "Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна", с. Карлуково (9 бр.) във 

връзка със: 

 заснемане на телевизионни реклами (2 бр. проверки); дадено е предписание за 

почистване на пещерата от изкуствен сняг, което е изпълнено; 

 съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ - заснемане на музикални видеоклипове; 

нарушения не са установени; 

 по сигнал с вх. №ОИК-3-35/13.05.2020 г. за извършена сеч на дървета и храсти, 

отпадъци, палене на огън и незаконна икона (2 бр. проверки). Установено е, че няма 

отпадъци, поставянето на иконата е съгласувано с РИОСВ – Плевен, а извършената 

сеч на издънкови черници и на черен бъз пред входа на пещерата е до пътека и е 

направена от неизвестен извършител. Дадено е предписание на Община Луковит за 

премахване и почистване на огнищата, установени в пещерата. При последваща 

проверка е установено, че предписанието е изпълнено; 

 съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ - снимки на видео-визитка на ТВ предаване. 

Нарушения не са установени. 

 писмо от МОСВ с вх. №5970/20.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен, относно писмо до 

Приемната на Министерски съвет на Република България (получено като 

приложение към писмо на МОСВ с вх. №5970/20.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен), че 

пещера „Проходна“, общ. Луковит, е „безстопанствена, алпинисти са се настанили, 

забиват куки точно в „Очите на Бога“, рушат пещерата...“. При проверката е 

констатирано, че в пещерата има постоянно присъствие на туристи, осъществяващи 

само пешеходен туризъм, без нарушения на забраните, определени със Закона за 

защитените територии и Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ; има екипирани 9 

бр. нови катерачни маршрути, започващи от пода на пещерата с нови осигурителни 

точки, а катерачните маршрути до окната („Очите на Бога“) съответстват на 

приложената към Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ „Схема на катерачни 

обекти, сектор Д“. Изготвено е писмо до Българска федерация по катерене и 

алпинизъм, за премахване на екипираните 9 бр. нови катерачни маршрути, тъй като 

те отсъстват на приложените към Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ схеми на 

катерачни обекти в сектори Б, В и Ж.  

 писмо с вх. №5970/1/21.10.2020 г. на РИОСВ - Плевен, съгласно което физическо 

лице е установило отсъствието на информационна табела, че шумът е 

противопоказен за защитените видове в пещерата. При проверката на РИОСВ - 

Плевен е установено, че пред входа на пещерата има информационната табела, вкл. 

със забраната за предизвикване на шум, който надвишава 45 Leq (cdBA). В пещерата 

има постоянно присъствие на туристи, без да се извършват нарушения на забраните, 

определени със Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ. В цялата пещера се чуват 

звуци от прилепи. 

 сигнал с вх. №ОИК-3-113/28.10.2020 г. на РИОСВ - Плевен за практикуване на 

бънджи скокове, скално катерене, полети с балон (в имот до пещерата) и 

транспортиране на туристи с МПС (извън пещерата). При проверката не са 

установени нарушения на забраните от Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ. 

- ПП "Персина" (5 бр. проверки) във връзка с: 
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 писмо на МОСВ с вх. №1690/4/05.05.2020 г. относно предложения на Община 

Никопол за изключване и включване на имоти, попадащи в землищата на гр. 

Никопол, с. Лозица и с. Въбел; констатираното от проверката е предоставено на 

МОСВ със заключението, че предложенията са нецелесъобразни; 

 сигнал с вх. №ОИК-3-55/2020 г. за разораване на ливада в з-щето на гр. Никопол; 

установено е, че ливадата се обработва (засята е с царевица, слънчоглед и люцерна), 

в нарушение на режима, определен със заповед №РД-684/04.12.2000 г. за обявяване 

на природен парк „Персина“; Издадена е зап. №РД0227/03.07.2020 г. на Директора 

на РИОСВ - Плевен за преустановяване ползването на ливадата като обработваема 

земя в срок до 01.05.2021 г. 

 заявление по §7 от ЗЗТ за съгласуване направа на просеки под ел. проводи, 

преминаващи през защитената територия (2 бр. проверки). При проверката на място 

е установено, че част от ел. проводите преминават и през териториите на защитена 

местност "Персин" и поддържан резерват (ПР) „Персински блата“. Под ел. 

проводите, преминаващи през ПР „Персински блата“ няма дървесна и храстова 

растителност за почистване, а почистването под другите участъци е съгласувано от 

РИОСВ – Плевен при спазване на три условия, вкл. да не се навлиза в границите на 

ПР "Персински блата". Извършена е последваща проверка връзка със съгласуваната 

дейност по §7 от ЗЗТ на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София. Нарушения 

не са установени. 

 сигнал ОИК-3-70/26.06.2020 г. за нарушаване забраната за достъп до ПР „Персински 

блата“. По време на проверката е установено, че описаното в сигнала място на 

утъпкан автомобилен път и убит чакал е недостъпно, поради наличие на вода в 

Мъртвото блато (част от ПР „Персински блата“). Установени са 12 бр. открити 

дървени чакала, две от които попадат в границите на ПР „Персински блата“ 

(Мъртвото блато), а останалите - в ЗМ „Персин“. До чакалата преминават утъпкани 

пътища, два от които влизат в Мъртвото блато, т.е. в поддържания резерват. 

Съгласно Ловностопанския план на ТП ДГС Никопол от 2016 г. (съгласуван с 

Решение №03-ОС/2017 г. на МОСВ) в ЗМ „Персин“, попадаща на територията на 14 

ЛР „Белене ІІІ“, съществува само 1 бр. високо закрито чакало и няма предвидено 

изграждане на нови такива. Във връзка с установеното след проверката е дадено 

предписание на Ловно-рибарско дружество – Никопол за премахване на два броя 

чакала от територията на ПР „Персински блата“ и е информирано ТП ДГС 

„Никопол“ за нарушението на Ловностопанския план;  

- ЗМ "Кайлъка" (3 бр. проверки), във връзка с: 

 писмо на РИОСВ - Плевен за почистване, поддържане и подобряване на 

съществуваща пешеходна пътека от "Попската скала"-хижа "Среброструй" до язовир 

Тотлебенов вал"; дейността е осъществена; нарушения не са установени; 

 сигнал за преграждането с камъни на участък от река Тученишка в землището на гр. 

Плевен; установено е, че няма нарушение на хидравличната непрекъсваемост на 

реката и няма отклоняване на води от нея; 

 започнало възстановяване, съответно на малък водоем и колони за порта в имот, 

собственост на Областна администрация – Плевен, без съгласуване на дейностите с 

РИОСВ – Плевен. Дадено е предписание за упражняване на контрол от страна на 

собственика за преустановяване на строителните дейности, до съгласуването им с 

РИОСВ – Плевен; 

- ПР "Персински блата" (3 бр. проверки) във връзка с: 

 писмо на МОСВ, с което е съгласувано възстановяване на наколна дървена 

платформа за гнездене на пеликани и покриване на всички наколни дървени 

платформи с тръстика; дейността е осъществена; нарушения не са установени; 

 нерегламентиран път в „Дульова бара“, установен съвместно с представители на 

Дирекция на ПП „Персина“; 
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 последващ контрол по дадено предписание след проверката по сигнал в МЗХГ за 

нарушения в ПП „Персина“; установено е че предписанието е изпълнено - двете 

незаконни чакала, поставени в „Мъртвото блато“, са премахнати; 

- ЗМ "Персин", гр. Белене – във връзка с последващ контрол по дадено предписание 

след проверката по сигнал в МЗХГ за нарушения в ПП „Персина“; установено е, че 

предписанието е изпълнено – 10-те незаконни чакала са премахнати. 

(Във връзка с описаните по-горе нарушения в ПР "Персински блата" и ЗМ "Персин" са 

изпратени писма до Ловно-рибарско дружество – Никопол, ТП ДГС „Никопол“ и Затвор 

„Белене“ с информация за цифровите граници на защитените територии на о-в Персин, 

заповедите за обявяването им с режим на забраните, както и изискванията на Закона за 

защитените територии за такива обекти.) 

- ЗМ "Тараклъка", земл. с. Градище, общ. Левски, във връзка е контрол по условията 

от писмо с изх. №5386/2/23.10.2019 г. на РИОСВ Плевен, с което е съгласувано провеждане 

на санитарна сеч от ТП ДГС Плевен. Нарушения не са установени; 

- ПЗ "Марата", с. Крушуна (2 бр. проверки) - по сигнал с вх. № ОИК-3-48/2020 г. за 

неподдържане и замърсяване на защитената територия. Не е установено замърсяване с 

отпадъци, беседките и пейките по екопътеката са поддържани. Дадено е предписание на 

Община Летница за извличане на падналите клони във водата и премахване на сухи и 

надвиснали клони на едно от дърветата. При последваща проверка е установено, че 

предписанието е изпълнено; 

- ПЗ "Деветашка пещера" относно спазване на режима, определен със Закона за 

защитените територии и заповедта за обявяването й. Нарушения не са установени; 

 

Съгласувани са по §7 от ЗЗТ следните дейности: 

- заснемане на телевизионни реклами (2 бр.) и музикално видео в ПЗ "Карлуковски 

карстов комплекс-пещера Проходна", с. Карлуково; 

- направа на просеки под ел. проводи, преминаващи през ПП „Персина“; 

- поставяне на информационни табели в ЗМ „Кайлъка“; 

- заснемане на видео-визитка на ТВ предаване (2 бр.) в ПЗ "Карлуковски карстов 

комплекс-пещера Проходна", с. Карлуково. 

Не са съгласувани дейности (2 бр.) по §7 от ЗЗТ за заснемане на реклама и музикално 

видео в ПЗ „Деветашка пещера“, поради недопустимост на дейностите спрямо режима, 

определен със заповедта за обявяване на защитената територия. 

 

По глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР са направени 23 бр. проверки, 

от които 6 бр. планови и 17 бр. извънредни; няма дадени предписания, съставени са 2 бр. 

АУАН. Издадени са 2 бр. заповеди за налагане на ПАМ. 

Извършените 23 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР през 

2020 г. са същият брой като през 2019 година. (През 2020 г. са били планирани с 2 броя по-

малко проверки, в сравнение с 2019 г., но са извършени с 2 бр. извънредна проверки повече 

в сравнение с 2019 г.). 

Извършените 6 бр. планови проверки са: 

- за разораване на пасища на о-в Белене, попадащи в защитена зона (ЗЗ) "Комплекс 

Беленски острови" BG0002017 по предписание от 2019 г. Предписанието не е изпълнено, за 

което е съставен 1 бр. АУАН и е издадена заповед №РД 0232/06.07.2020 г. на директора на 

РИОСВ – Плевен за преустановяване на разораването; 

- за спазване условията в Решение ПН 24-ОС/2017 г. на МОСВ, с което е съгласуван 

Горскостопанския план на СЗДП ТП ДГС Борима, с. Борима. Нарушения не са установени; 

- за спазване на условията в Решение ПН 15-ОС/2017 г. на МОСВ, с което е 

съгласуван Горскостопанския план на СЗДП ТП ДГС Троян; гр. Троян. Нарушения не са 

установени. 
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- за спазване условията в Решение ПН 18-ОС/2017 г. на МОСВ, с което е съгласуван 

Горскостопанския план на ЮЗДП ТП ДГС Рибарица. Нарушения не са установени. 

- за спазване условията в Решение ПН 20-ОС/2018 г. на МОСВ, с което е съгласуван 

Горскостопанския план на СЗДП ТП ДЛС Априлци, гр. Априлци. Нарушения не са 

установени. 

- за изпълнение на предписание от Констативен протокол № БР-ХП-41/28.08.2019 г. 

на РИОСВ Плевен за залесяване в срок до 15.12.2020 г. на подотдел 270-11, попадащ в ЗМ 

“Кайлъка“, гр. Плевен и защитени зони BG0000240 "Студенец". Предписанието не е 

изпълнено. През 2021 г. ще бъдат предприети необходимите действия. 

Извършените 17 бр. извънредни проверки са: 

- на имоти в землището на с. Ясен, попадащи в защитени зони BG0000240 "Студенец" 

и BG0000240 "Студенец", във връзка със сигнал вх. № ОИК-3-40/20.05.2020 г. Установено 

е, че в имотите има изхвърлени земни маси, на места смесени с битови отпадъци. Има 

предприети действия по ЗУО; 

- по уведомление за ГСП за сечи в гори в землището на с. Дълбок дол, с възложител 

“ГЛЕНДОЛОУ” ЕООД, Варна. При проверката на място е установено, че част от 

представената информация за състоянието на гората не отговаря на тази на терен. Във 

връзка с констатираното възложителят е представил в РИОСВ – Плевен нова 

Горскостопанска програма с актуална информация, за съгласуване по реда на Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба по ОС); 

- на ЗЗ “Персина” BG0000396 - по сигнал с вх. № ОИК-3-93/27.08.2020 г. за драгиране 

в река Дунав и депониране на драгирания материал на входа на ръкава между остров 

Персин и гр. Белене. По време на проверката е установено, че се извършва драгиране, като 

драгирания материал се депонира в близост до северния бряг на о-в Голяма Бързина. 

Съставен е 1 бр. АУАН за неуведомяване на най-ранен етап на РИОСВ – Плевен по реда на 

чл.10 от Наредбата по ОС. 

- 2 бр. проврки за нарушения по изпълнението на Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на 

МОСВ, с което е съгласувано реализирането на ИП "Изграждане на "Южен поток": 

 по сигнал - нарушенията се изразяват в траншейно преминаване на газопровода през 

река Вит и прекомерна сеч на дървесно-храстова растителност в защитени зони 

"Студенец" BG0000240; 

 по заповед на министъра на околната среда и водите. 

(Резултатите от проверките са обобщени в доклад до директора на РИОСВ – Плевен; 

предприети са действия по ЗООС – съставен е 1 бр. АУАН); 

- за разорани имоти с НТП "Ливада" и „пасище“ (10 бр. проверки) по писмо на 

МОСВ с вх. № 4241/21.07.2020 г. на РИОСВ – Плевен, относно установени от Държавен 

фонд „Земеделие“ нарушения по кампания 2019 г., във връзка с прилагането на 

изискванията за „постоянно затревени площи“: 

 на разорани ливади (3 бр. проверки) (три имота в земл. с. Лесидрен, общ. Угърчин), 

попадащи в ЗЗ "Васильовска планина" BG0002109, в нарушение на режима, 

определен със заповед № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.). На 

място е установено, че два от имотите вече не се стопанисват от лицата, посочени от 

Държавен фонд „Земеделие“;  

 на разорани на пасища (четири имота в земл. с. Тодоричене), попадащи в ЗЗ 

BG0000332 "Карлуковски карст" и ЗЗ BG0001014 "Карлуково", в нарушение на 

режима, определен със заповед № РД-788/29.10.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 

105/09.12.2008 г.).  

 на разорани ливади (3 бр. проверки) (10 бр. поземлени имоти в земл. с. Деветаки, 

общ. Ловеч), попадащи в ЗЗ BG0000615 "Деветашко плато" и ЗЗ BG0002102 

"Деветашко плато"; 
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 на разорана ливада (1 бр. поземлен имот в землището на с. Обнова, общ. Левски), 

попадащ в ЗЗ "Обнова - Караман дол" BG0000239 и ЗЗ "Обнова" BG0002096; 

 на разорана ливада (1 бр. поземлен имот в землището на гр. Долни Дъбник, общ. Д. 

Дъбник, попадащ в ЗЗ BG0000181 "Река Вит"; 

 на разорани ливади (6 бр. поземлени имоти в землищата на с. Градежница, с. Малка 

Желязна, с. Глогово, общ. Тетевен, попадащи в ЗЗ BG0002109 "Васильовска 

планина" и на имот в землището на с. Глогово, общ. Тетевен, попадащ в ЗЗ 

BG0001493 "Централен Балкан - буфер"; 

(На място не е установено кой и кога е извършил нарушенията. Установено е, че един от 

имотите в с. Лесидрен, 4 бр. от имотите в с. Деветаки и имотът в с. Обнова са ползвани като 

ниви през предходната земеделска година от лицата, посочени от Държавен фонд 

„Земеделие“. На ползвателите на тези имоти ще бъдат дадени предписания за 

преустановяване на разораването.) 

- по писмо на МОСВ с вх. №5734/09.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен, че дружество 

„Панега Атракцион“ ЕООД експлоатира с комерсиална цел Геопарк „Искър-Панега“. При 

проверката е установено, че РИОСВ – Плевен е съгласувала ИП "Паркинг с информационен 

център към Геопарк "Искър - Панега" - Община Луковит и ИП "Създаване на туристически 

атракцион, включващ пускането на водни колела по поречието на река Златна Панега", 

землище гр. Луковит, попадащи в ЗЗ "Карлуково" BG0001014 и ЗЗ "Карлуковски карст" 

BG0000332. Нарушения не са установени; 

- на основание чл. 15 от Наредбата за ОС, в частен поземлен имот – гора в землището 

на с. Микре, за която има подадено уведомление за съгласуване на сеч. При проверката е 

установено, че в част от имота в действителност има култивирана топола, която не е 

описана в инвентаризацията на ТП ДГС Лесидрен. 

Във връзка със сигнал с вх. № ОИК-3-80/29.07.2020 г. и извършена проверка от 

направление „ОВОС и ЕО“ с участие и на експерт от Направление „БРЗТЗ“, е издадена 

заповед № РД0383/04.09.2020 г. на директора на РИОСВ – Плевен за преустановяване 

ползването на път в имот с НТП „Пасище“, попадащ в ЗЗ “Български извор” BG0001036. В 

изпълнение на заповедта Община Луковит е предприела действия за преустановяване 

ползването на пътя чрез поставяне на предупредителни табели, за което е уведомена 

РИОСВ – Плевен. 

Във връзка със сигнал с вх. №ОИК-3-124/07.12.2020 г. са извършени 3 бр. проверки от 

РДГ-Ловеч с участие и на експерт от Направление „БРЗТЗ“ на РИОСВ – Плевен. 

Установено е, че сигналът е неоснователен – всички сечи в района на Зелениковски 

манастир, с. Ч. Осъм, са съгласувани от РИОСВ – Плевен и одобрени от РДГ-Ловеч. 

 

Биологично разнообразие 

По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (без глава ІІ “Национална 

екологична мрежа” от ЗБР) направените проверки са общо 88 бр. броя, от които 26 бр. 

планови и 62 бр. извънредни; дадени са 2 бр. предписания; съставени са 3 бр. АУАН. 

Извършените 88 бр. по ЗБР (без глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР) през 

2020 г. са с 16 бр. по-малко в сравнение с предходната 2019 г., когато са били извършени 

104 проверки. (През 2020 г. са били планирани с 6 бр. повече проверки в сравнение с 2019 

г., а извънредните проверки са с 22 бр. по-малко в сравнение с 2019 г.). 

Извършени са 39 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- Горска ушата сова (2 екз.) от с. Горни Дъбник и гр. Долна Митрополия; Обикновен 

мишелов (2 екз.) от гр. Плевен и с. Дойренци; Горска улулица (2 екз.) от гр. Летница и с. 

Добревци; Горска зидарка от гр. Плевен; Черношипа ветрушка (2 екз.) от гр. Плевен и с. 

Горни Дъбник, общ. Д. Дъбник, Бял щъркел (13 екз.) от с. Радишево, обл. Плевен, с. Бацова 

махала, общ. Никопол, гр. Плевен, гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, с. Долни Вит, с. 
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Крета, общ. Гулянци, гр. Ловеч, с. Йоглав, с. Горан, общ. Ловеч; Черен щъркел от с. 

Брестница, общ. Ябланица; Черен бързолет (2 екз.) от гр. Плевен; Таралеж, гр. Левски, общ. 

Левски; Сирийски пъстър кълвач от гр. Тръстеник; Късопръст ястреб от с. Гривица; Осояд 

от с. Баховица, общ. Ловеч; Сокол орко (2 екз.) от гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия и 

гр. Плевен; Малък ястреб от с. Белиш, общ. Троян. Животните са изпратени за лечение в 

Спасителен център, гр. Стара Загора; 

- дневна граблива птица от гр. Червен бряг, обл. Плевен, която е изпратена за лечение 

в клиника "Добро хрумване", гр. София; 

- Бял щъркел от гр. Гулянци; Ням лебед от гр. Левски, общ. Левски. Животните са 

изпратени в Зоопарк – гр. Ловеч, за лечение и отглеждане; 

- Черен бързолет, Керкенез и Таралеж от гр. Плевен, и Бял щъркел от с. Ставерци, 

общ. Долна Митрополия, са пуснати на свобода в подходящ район; 

- Сива чапла от гр. Троян - мъртъв екземпляр, е предоставен на Природонаучен музей 

– с. Черни Осъм, за попълване на музейната сбирка; 

- Кафява мечка, в недобро здравословно състояние, в землището на с. Черни Осъм, 

общ. Троян (по сигнал с вх. №ОИК-3-96/2020 г. на РИОСВ-Плевен); екземплярът е оставен 

на място. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка за спазване на забраните от чл. 38 на ЗБР за 

защитени видове птици от Приложение №3 на ЗБР в ЗЗ “Свищовско-Беленска низина” 

BG0002083 (за опазване на дивите птици, землище гр. Белене) (по писмо на МОСВ с вх. 

№6748/20.12.2019 г. на РИОСВ-Плевен). Нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на влажни зони в области Ловеч и Плевен, 

по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Дунав и р. Осъм във връзка с 44-то среднозимно 

преброяване на водолюбиви птици 2020 г. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитени видове в ЗМ „Коридорите“, с. 

Биволаре, общ. Д. Митрополия (във връзка с писмо на МОСВ с вх. №4823/2020 г. на 

РИОСВ-Плевен) – установени са 10 екземпляра от вида Сива чапла; нарушение на 

забраните, определени за защитените видове в Закона за биологичното разнообразие, не са 

установени. 

Постъпилият сигнал с вх. №ОИК-3-86/10.08.2020 г., относно необезопасени ел. 

стълбове в с. Згалево, общ. Пордим, и гр. Койнаре, и умрели под тях щъркели, е изпратен 

по компетентност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Съгласно полученият от тях 

отговор на опасните стълбове в гр. Койнаре са монтирани нужните птицезащитни 

продукти, което ще бъде извършено и за тези в с. Згалево. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително 

№847/2020 г. на МОСВ за защитени видове прилепи. Дейностите са осъществявани в ПЗ 

"Деветашка пещера", землище с. Деветаки, общ. Ловеч. Нарушения не са устновени. 

Извършени са 3 бр. планови проверки на зоопарковете в гр. Ловеч, гр. Плевен и гр. 

Кнежа за спазване на условията в лицензите им. Нарушения не са установени. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на: 

- зоопарк - гр. Ловеч (по писмо с вх. №2717/2020 г. на РИОСВ-Плевен, относно 

отглеждане на малко мече в неприемливи условия). Установено е, че мечето е във видимо 

добро здравословно състояние. Отглежда се заедно с майка си в заграждение, което 

отговаря на изискванията на Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и 

условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и 

размножаване на защитени видове животни (обн. ДВ, бр. 105/2003 г., с вс. изм. и доп.). 

- зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен, по сигнал с вх. №ОИК-3-125/09.12.2020 г. на 

РИОСВ-Плевен за лоши условия, при които се отглеждат животните. При проверката е 

установено, че сигналът е неоснователен. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Боа 

удушвач, включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в гр. Ловеч. 

Нарушения не са установени. 
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Извършена е 1 бр. извънредна проверка на екземпляр от вида Сокол скитник, включен 

в Приложение А на Регламент 338/97, находящ се в с. Телиш, общ. Червен бряг, във връзка 

с издаване на регистрационна карта. Нарушения не са установени. 

Извършени са 7 бр. извънредни проверки на видове от Приложения А и Б на 

Регламент (ЕО) №338/97, изменен с Регламент (ЕС) №2019/2117, във връзка с писма на 

МОСВ с вх. № 4823/26.08.2020 г. и вх. № 4823/1/10.09.2020 г. на РИОСВ – Плевен относно 

провеждане на международната операция "Thunder 2020" на Международната 

организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ и Световната митническа организация 

за справяне с незаконния трафик и търговия със защитени растителни и животински 

видове, а именно: 

- на находище на Есенно ботурче (Cyclamen hederifolium) (вид от Приложение Б на 

Регламент 338/97), в природна забележителност “Тектонски грабен - Калето”, с. Реселец, 

общ. Червен бряг. Нарушения не са установени; 

- на екземпляри от Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в с. Сопот, 

общ. Угърчин. Дадени са 2 бр. предписания за представяне на документи за временно 

отглеждане на екземпляри от видовете Жълтоглава амазона, Червеногуша гъска и Черни 

короновани жерави. Предписанията са изпълнени; 

- на ловни трофеи от Мечи павиан и Хартманова планинска зебра (видове от 

Приложение Б на Регламент 338/97), находящи се в с. Добродан, общ. Троян. Нарушения не 

са установени; 

- за предлагане за продажба в OLХ.bg (специализиран интернет сайт за продажби) на 

екземпляри от видове животни, включени в Приложения А и Б на Регламент 338/97. 

Установено е, че се предлагат за продажба Пирура молина, Зелена игуана, Пенантова 

розела, Обикновено нанду, Синьо-жълта ара; 

- за предлагане за продажба в Bazar.bg (специализиран интернет сайт за продажби) на 

екземпляри от видове животни, включени в Приложения А и Б на Регламент 338/97. 

Установено е, че се предлагат за продажба Пирура молина и Синьо-жълта ара. 

- за предлагане за продажба на екземпляри от защитени видове животни и растения, 

включени в Приложение №3 на ЗБР, на централен пазар в гр. Плевен. Нарушения не са 

установени; 

- за предлагане за продажба на екземпляри от защитени видове животни в зоомагазин 

в гр. Плевен. Нарушения не са установени; 

Предприети са действия за установяване самоличността на лицата, осъществяващи 

търговията в OLХ.bg и Bazar.bg, и за произхода на екземплярите. След установяване 

самоличността на нарушителите са съставени 2 бр. АУАН за предлагане за продажба на 

екземпляри, които нямат документи, доказващи законния им произход и такива, указващи 

начина на придобиването им (за нарушение на чл. 8, §1, във връзка с чл.8, §1 от Регламент 

338/97). 
Извършени са 2 бр. планови проверки на зоомагазини: 

- в гр. Троян за търговия с екземпляри от видове, включени в Приложения А и Б на 

Регламент №338/97. Нарушения не са установени; 

- в гр. Плевен, относно предлагане за продажба на екземпляри от защитени видове 

животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. 

Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Общински пазар - гр. Угърчин, относно 

търговия със защитени видове от Приложение №3 на ЗБР. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Отдел "Природа" при Регионален 

исторически музей - гр. Плевен, ул."Стоян Заимов"№3. Нарушения не са устновени. 

Извършени са 11 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на 

охлюви в гр. Угърчин (2 бр.), гр. Плевен, с. Брестовец и с. Пелишат, с. Ясен, общ. Плевен, 

гр. Луковит (2 бр.), общ. Луковит; гр. Ловеч (2 бр.), с. Баховица, общ. Ловеч. Нарушения не 

са установени. 
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Извършени са 3 бр. извънредни проверки на пунктове за събиране и изкупуване на 

охлюви в: 

- с. Ясен, общ. Плевен по сигнал с вх. №ОИК-3-44/2020 г. на РИОСВ-Плевен – не е 

установено изкупуване на охлюви; 

- с. Търнене, общ. Плевен по сигнал с вх. №ОИК-3-56/2020 г. на РИОСВ-Плевен – 

установено е, че пунктът не е обявен в РИОСВ – Плевен; съставен е 1 бр. АУАН. 

- гр. Ловеч във връзка с декларирани количества охлюви, които не са изнесени в 

разрешения период за събиране – 10 май – 30 юни. Нарушения не са установени. 

Извършени са 8 бр. планови проверки на защитени дървета от видовете Летен дъб, с. 

Златна Панега; Цер, земл. с. Беглеж; Гледичия и Черна топола, земл. с. Горталово; Летен 

дъб, местност „Рогът“ и Летен дъб, м. "Под селото", землище с. Муселиево, общ. Никопол; 

Цер, м. „Сухата Върбица“, землище с. Върбица; Полски бряст в с. Глава, общ. Червен бряг. 

Нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на защитени дървета относно: 

- дадено предписание с КП №БР-ДХ-22/13.112019 г. на РИОСВ-Плевен за премахване 

на опасни клони на защитено вековно дърво-Летен дъб в гр. Плевен, ул. "Ракитин" №14. 

Предписанието е изпълнено; 

- спазване на забраните определени със ЗБР и заповедта за обявяването на: Цер в 

землище с. Татари, общ. Белене и Бяла топола в землище с. Петокладенци, общ. Белене (2 

бр. проверки). Нарушения не са устновени. 

През 2020 г.: 

- издадени са 23 бр. регистрационни карти на екземпляри от видове, включени в 

Приложенията на Регламент 338/97 (Сив папагал-Жако, Благороден папагал, Синьо-жълта 

ара, Голямо жълтокачулато какаду, Аделаидска розела, Жълтоглава амазона, Сокол-

скитник и Боа-удушвач; ловни трофеи – кожа от Жираф, кожи от Хартманова планинска 

зебра); 

- приключени са 9 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ бр. 4/2004 г.).  

 

По Закона за защита на животните са направени 6 бр. извънредни проверки. Дадено 

е 1 бр. предписание, което е изпълнено. Съставен е 1 бр. АУАН. 

През 2020 г. са направени с 4 бр. извънредни проверки повече в сравнение с 2019 г. 

(През 2019 г. са направени 2 бр. извънредни проверки). 

Съставеният АУАН е за нерегистриран в 14-дневен срок в РИОСВ – Плевен 

екземпляр от вида Ръждивоврато кенгуру, установено при проверка по сигнал ОИК-3-

5/2020 г.  

Издадени са 14 бр. регистрационни карти на екземпляри от видовете диви животни 

Ръждивоврато кенгуру, Елен лопатар и Ням лебед. 

 

Мониторинг на биологичното разнообразие 

Взето е участие в 44-то средно зимно преброяване на водолюбивите птици. 

Попълнени са 44 бр. полеви формуляри, а в Регионалната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие Biomon са въведени 43 бр. полеви формуляри. 

Взето е участие в мониторинг на мечка в области Пазарджик и Смолян и са 

попълнени 8 бр. полеви формуляри. 

 

Лечебни растения 

По Закона за лечебните растения (ЗЛР) са направени 52 бр. проверки, от които 41 бр. 

планови и 11 бр. извънредни. Дадени са 2 бр. предписания, които са изпълнени. Съставени 

са 10 бр. АУАН. 

Извършените 52 бр. проверки по ЗЛР през 2020 г. са с 26 бр. повече в сравнение с 

предходната 2019 г., когато са били извършени 26 проверки. (През 2020 г. са били 

планирани с 19 бр. проверки повече, в сравнение с предходната 2019 г., и са извършени 7 

бр. извънредни проверки повече в сравнение с 2019 г.). 
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Извършени са 38 бр. планови проверки по Наредба №5/19.07.2004 г. на МЗ и МОСВ за 

изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за 

билки на: 

- билкозаготвителни пунктове в: с. Реселец (2 бр.), гр. Червен бряг, с. Беленци, гр. 

Луковит, гр. Ябланица, гр. Угърчин (3 бр.), гр. Летница, гр. Никопол, с. Муселиево, с. 

Бацова махала, с. Хлевене, с. Абланица, с. Малиново, с. Горно Павликене, с. Скобелево, с. 

Глогово, с. Изгрев, с. Сухаче, с. Глава, с. Катунец, с. Скобелево, с. Стефаново, гр. Левски, с. 

Асеновци, с. Слатина, с. Брегаре, гр. Троян, гр. Белене, с. Буковлък и с. Радишево; 

- хладилни бази в с. Гложене, гр. Троян (2 бр.), гр. Плевен; 

- склад за билки в гр. Плевен; 

Съставен е 1 бр. АУАН за неводене на книга за изкупените, реализираните и наличните 

количества билки в БЗП в с. Асеновци. Дадени са две предписания за пунктовете в с. 

Реселец и гр. Ябланица, които са изпълнени. 

Извършени са 10 бр. извънредни проверки: 

- на БЗП в гр. Ловеч, с. Скобелево, с. Радювене, с. Лисец и с. Дойренци, общ. Ловеч – 

нарушения не са установени; 

- на хладилна база, гр. Летница (на "България Фуудс" ЕООД) – нарушения не са 

устновени; 

- по сигнал за сушене на лист липа в необявен в РИОСВ - Плевен БЗП в с. Горник - 

установено е, че площадката за сушене е допълнителна към БЗП в с. Сухаче, общ. Червен 

бряг, с обявена дейност в РИОСВ – Плевен; 

- на БЗП в с. Търнене, общ. Плевен (по сигнал с вх. №ОИК-3-56/2020 г. на РИОСВ-

Плевен) – установено е, че пунктът не е обявен в РИОСВ – Плевен; съставен е 1 бр. АУАН; 

- на БЗП в с. Бръшляница, общ. Плевен (по сигнал с вх. №ОИК-3-60/2020 г. на 

РИОСВ-Плевен) – не е установено изкупуване на билки; 

- по документи, на билкозаготвителен пункт в с. Мечка, общ. Плевен. Установено е, 

че няма подадени Заявление за промяна в данните и ново Уведомление за пункта, тъй като 

фирмата, с която билкозаготвителят е сключил договор за ползване на площадки и сгради 

под наем, е закрита. 

Извършени са 3 бр. планови проверки на ТП ДГС Борима, с. Борима, ТП ДГС Троян, гр. 

Троян, ТП ДЛС „Русалка“ – гр. Априлци - за издадени позволителни за ползване на 

лечебни растения. При проверките нарушения не са установени. 

Извършена е и 1 бр. извънредна проверка на ТП ДГС Борима, с. Борима, за издадени 

позволителни за ползване на лечебни растения през 2019 г. Установено е, че са издадени 2 

бр. позволителни за ползване в нарушение на: 

- специалния режим по чл. 10, ал. 1 от ЗЛР, определен за 2019 г. със заповед №РД-

88/30.01.2019 г. на МОСВ; 

- предвижданията за ползване в Раздел „Лечебни растения„ на Горскостопанския план 

на ТП ДГС Борима, 2017 г.; 

- сроковете за ползване, съгласно изискванията на Наредба №2/20.01.2004 г. на МОСВ 

за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни 

растения. За изброените по-горе нарушения са съставени 4 бр. АУАН. 

През м. март е извършена проверка по документи в деловодната система «Акстър 

Офис» на РИОСВ – Плевен за представени Справки за изкупените, реализираните и 

наличните количества билки за 2019 г. (на основание чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за 

лечебните растения) Установено е, че четирима билкозаготвители не са представили 

справката в законоустановения срок (до 20.01.), във връзка с което са съставени 4 бр. 

АУАН. 

Регистрирани са 11 бр. Книги за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки.  

През м. март е извършено разпределение на количества билки от лечебни растения под 

специален режим на опазване и ползване за област Ловеч през 2020 г. – цвят божур, цвят 

лечебна иглика и стрък ранилист между 10 билкозаготвители в обл. Ловеч. 
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Генетично модифицирани организми 

По Закона за генетичномодифицираните организми (ЗГМО) са направени 4 бр. 

проверки, от които 3 бр. планови и 1 бр. извънредна.  

Броят на проверките по ЗГМО през 2020 г. е с 1 бр. по-голям от този през 2019 г., 

поради извършване и на една извънредна проверка през 2020 г. (през 2019 г. са извършени 3 

бр. планови проверки). 

Проверени са по план: опитно поле на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. 

Летница; лаборатория по микроразмножаване на Институт по планинско животновъдство и 

земеделие - гр. Троян; опитно поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа; и извънредно - 

база за биологични изпитвания: опитни полета в с. Гривица и с. Бохот на "Анадиаг 

България" ЕООД, гр. София. Нарушения не са установени. 

 

През 2020 год. са извършени проверки на всички планувани обекти по ЗЗТ, ЗБР, 

ЗЛР и ЗГМО. 

 

2.5.2. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали 

През 2020 г. са регистрирани 1 бр. жалба, която е неоснователни. Жалбата е подадена 

чрез ТП ДЛС – Русалка, гр. Априлци от физически лица от гр. Априлци за екземпляр от 

вида Кафява мечка, която нанася щети върху овощна градина. Изготвено е писмо до ТП 

ДЛС – Русалка, гр. Априлци, че щетите, нанесени от мечка се заплащат от МОСВ след 

проверка от комисия, назначена със заповед на директора на ловното стопанство. 

 

През 2020 г. са регистрирани 20 бр. сигнали до РИОСВ – Плевен, по които са 

извършени 21 бр. проверки от РИОСВ – Плевен и е взето участие в 3 бр. проверки на РДГ – 

Ловеч по един от сигналите. От сигналите: 2 бр. са изпратени по компетентност - на 

Община Кнежа и ЧЕЗ Разпределение България АД; 9 бр. са основателни и 9 бр. са 

неоснователни. 

За установените нарушения са съставени 4 бр. АУАН: 

- за нерегистриран в 14-дневен срок в РИОСВ – Плевен екземпляр от вида 

Ръждивоврато кенгуру, установено при проверка по сигнал ОИК-3-5/2020 г.; 

- за необявен в РИОСВ – Плевен билкозаготвителен пункт, установено при проверка по 

сигнал с вх. №ОИК-3-56/2020 г.; 

- за необявен в РИОСВ – Плевен пункт за събиране и изкупуване на охлюви, установено 

при проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-56/2020 г.; 

- за драгиране в река Дунав в защитени зони BG0000396 “Персина” и BG0002017 

“Комплекс Беленски острови” и депониране на драгирания материал на входа на ръкава 

между остров Персин и гр. Белене, установено при проверка по сигнал с вх. № ОИК-3-

93/27.08.2020 г. 

Издадени са 4 бр. наказателни постановления. 

Издадена е 1 бр. заповед за налагане на ПАМ, във връзка с проверка по сигнал с вх. 

№ОИК-3-55/2020 г. за разораване на ливада в з-щето на гр. Никопол. Издадена е зап. 

№РД0227/03.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Плевен за преустановяване ползването на 

ливадата като обработваема земя в срок до 01.05.2021 г. 

 

2.5.3. Проведени процедури по реда на чл. 31 от ЗБР и Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС). 

През 2020 г. са издадени: 

- 186 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху защитените зони; 
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- 2 бр. Решения за извършване на оценка за степента на въздействие на ИП върху 

защитени зони; 

- 1 бр. Решение по оценка на степента на въздействие; 

- 12 бр. Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС; 

- 1150 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 

- 7 бр. Решения по АПК, от които 4 бр. за прекратяване на процедури по ОС, 1 бр. за 

спиране на процедура по ОС и 2 бр. за поправка на допуснати грешки. 

 

 

2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка 

(ЕО) (Приложение №6) 

 

2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС 

 

2.6.1.1. Проведени процедури по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС 

(екологична оценка):  

През отчетния период в РИОСВ Плевен са постъпили 5 уведомления по чл. 8, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредба за ЕО). За 5 бр. планове и програми, РИОСВ е определила, че подлежат на 

процедура по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС, което е отразено в Приложение № 6, 

Справка 5. Няма издадени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка.  

 

През периода са издадени 3 бр. Становища по екологична оценка, описани в 

Приложение № 6, Справка 6: 

-  Становище № ПН 1-1 ЕО/2020 г. за Общ устройствен план на Община Плевен, с 

характер „съгласува плана“; 

-  Становище № ПН 2-2 ЕО/2020 г. за Общ устройствен план на Община Тетевен, с 

характер „съгласува плана“; 

-  Становище № ПН 3-3 ЕО/2020 г. за Общ устройствен план на Община Угърчин, с 

характер „съгласува плана“. 

 

Няма издадени Решения за прекратяване на процедури по реда на раздел II, глава 

Шеста от ЗООС. 

 

2.6.1.2. Проведени процедури по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС 

(ОВОС):  

В РИОСВ са постъпили 1250 бр. уведомления по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на ОВОС. Изготвени са 60 бр. писма с указания за провеждане на 

процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и 2 бр. писма с 

указания за провеждане на задължителна процедура по ОВОС. През отчетния период са 

внесени 48 искания за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване 

на ОВОС и 1 искане за издаване на решение по ОВОС. В Приложение № 6, Справка 1, са 

посочени уведомленията процедирани по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС. 

Към 31.12.2020 г. са издадени 42 бр. решения за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС, от които 40 бр. с характер „да не се извършва ОВОС“ и 2 бр. с 

характер „да се извърши ОВОС“.   

Издадени са 24 бр. Решения за прекратяване на процедури по реда на раздел III, глава 

Шеста от ЗООС, от които 13 бр. по искане на възложителя, 9 бр. за непредставена 

допълнителна информация и 2 бр. за констатирани случаи на недопустимост.  

През отчетния период няма издадени решения  по ОВОС.  
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2.6.2. Осъществен контрол по издадени административни актове  

- Контрол по изпълнение на условията поставени в решения по ОВОС: през 2020 г. е 

проведен контрол по изпълнение на условията в 15 бр. решения по ОВОС и в 50 решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. При проверките са изготвени 

общо 65 констативни протокола, от които 42 бр. по документи и 23 бр. на място. Дадени са 

3 броя предписания и е съставен АУАН на “Булгартрансгаз” ЕАД. Нарушението е 

документирано с КП №БР-СС-30/11.11.2020 г. и КП № УО-НД-66/14.12.2020 г. на РИОСВ 

Плевен. Контролът за изпълнение на условията в решенията по ОВОС и решенията за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е посочен в Приложение № 6, 

Справка 3.      

- Наблюдение и контрол по изпълнението на мерки и условия, посочени в становища 

по екологична оценка. През отчетния период е осъществен контрол по 14 становища по ЕО. 

Утвърдени са представените 9 бр. годишни доклади за наблюение и контрол и 5 бр. справки 

за съответствие на Общите устройствени планове (ОУП) с мерките и условията в 

становищата по ЕО. Изготвени са 8 констативни протокола по представените документи. 

Контролът по изпълнение на условията и мерките в становищата по ЕО е посочен в 

Приложение № 6, Справка 8. През 2020 г. не е предвиден и извършван контрол на условия 

и мерки в решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

- През 2020 г. не са извършвани проверки за правно действие на актове по реда на 

Глава Шеста от ЗООС. 

 

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 7) 

2.7.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с 

издадени Комплексни разрешителни. Резултати  

На територията на РИОСВ – Плевен са разположени 31 обекта с издадени комплексни 

разрешителни. През периода от 02.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са извършени общо 30 

проверки на обекти с КР, от които 23 планови проверки и 7 извънредни проверки, в това 

число проверки по сигнал, писма на ОД на МВР и МОСВ. Съставени са 30 бр. констативни 

протокола и са дадени общо 40 бр. предписания, от които 39бр. са изпълнени и 1 е с 

удължен срок за изпълнение през настоящата година. През 2020 г. са постъпили 21 ГДОС в 

определения срок, внесени са 5 писма - декларации от оператори, които не са 

осъществявали производствена дейност за отчетния период. Одобрени са 26 доклада по 

ЕРИПЗ в информационната система. Дадени са общо 38 бр.становища относно 

инвестиционни предложения на оператори с КР и нови оператори, заявления и проекти на 

КР. Изготвена е информация, във връзка с ЕС 1135/10.08.2018г до МОСВ. Взето е участие в 

1 бр. ДПК. Изготвени са  отчети и доклади, по писма на МОСВ. Изготвена са писма до 

ДАНС, във връзка с оператори на КР. Взето е участие в 1 ЕЕС в ИАОС във връзка с 

актуализиране на КР. Изготвени са доклади от планови и извънредни комплексни проверки, 

които са публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Плевен и предоставени на 

операторите съгласно чл. 154 а) от ЗООС. Взето е участие в съвместни проверки по писма 

на ОД на МВР Плевен.  

Актуализирани са електронните досиета на всички оператори с издадени комплексни 

разрешителни. 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. 

Извършен е планов контрол на 22 бр. обекта  с издадени КР по чл.117, ал.1 и ал.2 от 

ЗООС : 

1. ЕТ „Боко-Боряна Костадинова“, гр. Русе, площадка с. Обнова, Община Левски;  

2. “Златна Панега  Цимент” АД, с. Зл.Панега , обл. Ловeч; 
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3. „Канарини“ ЕООД, гр. Пловдив;  

4. „Клеърс“ ЕООД  с. Черковица, Индустриална зона, гр. Никопол; 

5. "Полихим - СС" ЕООД, гр. София; 

6. “Рафинерия Плама”АД, гр. Пловдив; 

7. Регионално депо гр. Плевен  

8. Регионално депо гр. Ловеч 

9. Регионално депо гр.Троян 

10. “Регионален център за управление на отпадъците в регион - Луковит” 

11. “Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” гр. 

Никопол; 

12. “Рубин Трейдинг” ЕАД Плевен, Западна индустриална зона; 

13. “Славяна”АД, гр.Славяново, общ. Плевен;  

14. “Тера” АД, гр.Червен бряг; 

15. ”Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен;  

16. „Троямекс“ ООД, с. Дълбок дол, общ. Троян;  

17. “Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч;  

18. „Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен; 

19. „Осъм“ АД, гр. Ловеч; 

20. “Българска Петролна Рафинерия” ЕООД, гр. София; 

21. “Винербергер” ЕООД, гр. София; 

22. „Чефи 2011“ ЕООД,  гр. Търговище. 

За всички планови проверки са издадени заповеди за извършване на комплексни 

проверки. Изготвени са писма до БДДР и до операторите на инсталациите за определяне на 

компетентни лица, които да вземат участие в комплексната проверка.  

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.  

2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали. 

През отчетния период са получени 3 сигнала от дейността на обект с издадено 

комплексно разрешително – „Полихим – СС“ ЕООД, гр. София: 

 Във връзка със сигнал, получен на зелен телефон, заведен с вх. № ОИК-3-

17/19.02.2020 г. в РИОСВ Плевен, отнасящ се за силна миризма на изгорели масла, в района 

на стадиона на град Луковит, РИОСВ Плевен е изискала писмена информация за 

изпълнение на Условие 9.1.1.3. и Условие 9.6.2.2. от КР № 440-Н1/2015 за периода 17.02.–

21.02.2020г. Проведен е телефонен разговор с еколога на община Луковит, за 

осъществяване на проверка в района и писмен отговор до РИОСВ Плевен. В РИОСВ 

Плевен е получен отговор от „Полихим“ СС ЕООД, в който операторът декларира, че за 

посочения период няма регистрирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи 

вещества.  В РИОСВ Плевен е получен отговор и от община Луковит съгласно който на  

20.02.2020г е направен оглед от служебни лица на общ. Луковит и не е установено  наличие 

на остра и задушлива миризма.  

 Във връзка със сигнал, заведен с вх. № ОИК-3-67/24.06.2020 г. в РИОСВ Плевен,  

отнасящ се за остра задушлива миризма при безветрие в центъра на град Луковит, РИОСВ 

Плевен е изискала писмена информация за изпълнение на Условие 9.6.2.2. от КР № 440-

Н1/2015 с оператор  „Полихим“ СС ЕООД  за периода 22.06.–24.06.2020 г., както и 

информация относно режима на експлоатация, ремонт и поддръжка на Инсталациите, 

включени в Условие 2 от КР № 440-Н1/2015 за горепосочения период.  В РИОСВ Плевен е 

получен отговор от „Полихим“ СС ЕООД  с писмо вх. № ОИК-3-67/29.06.2020 г., с който са 

представени заверени копия от изисканите документи. Операторът декларира в писмото, че 

за посочения период няма регистрирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи 

вещества и инсталациите включени в Условие 2 от КР № 440-Н1/2015 са работели в 
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нормален режим на експлоатация. Жалбоподателката е  потърсена по телефона 

няколкократно за отговор и не е намерена. 

 Във връзка със сигнал, заведен с вх. № ОИК-3-71/28.06.2020 г. в РИОСВ Плевен,  

отнасящ се за остра задушлива миризма на изгорели масла. След получаването на сигнала е 

проведен телефонен разговор с еколога на община Луковит,  за осъществяване на проверка 

в района и писмен отговор до РИОСВ Плевен.  Съгласно получения отговор, в община 

Луковит също е получен сигнал и е направена проверка. Не са установени неприятни 

миризми в близост и около посоченото предприятие.    

 Във връзка с клип за замърсяване на р. Осъм, излъчен по Нова ТВ на 06.02.2020г., е 

извършена извънредна проверка в предприятие за производство на хартия с оператор 

Клеърс ЕООД. При проверката е направен оглед на помпена станция с черпателен 

резервоар, находяща се на площадката на инсталацията. Установено е, че пломбите 

поставени при предходна проверка на 2 бр.спирателни кранове на дънните изпускатели на 

буферните резервоари са налични и ненарушени, пломбажната тел е корозирала. Направено 

е повторно пломбиране на описаните спирателни кранове. При проверката е направен оглед 

на участък от р.Осъм в точката на заустване на отпадъчни води от инсталацията.  

Установено е, че водното ниво в реката е ниско, бреговете и дъното на реката са с  

белезникав цвят. Извършено е пробовземане на отпадъчни води за изпитване от ИАОС РЛ 

Плевен. В реката  не е констатирано наличие на плаващи материали, показани във 

видеоклипа.  

 Във връзка с постъпил на дежурния телефон в РИОСВ Плевен сигнал заведен  с вх. № 

ОИК-3-13/17.02.2020 г. за силна миризма идваща от свинекомплекс, разположен 

северозападно от с. Къшин  е осъществена извънредна проверка на „Хибриден център по 

свиневъдство“ АД гр. Шумен, площадка с. Дисевица. По време на проверката е направен 

физически оглед на източниците за неприятни миризми, намиращи се извън площадката на 

инсталацията. По време на огледа, в хода на проверката, не са констатирани неприятни 

миризми извън площадката на „Хибриден център по свиневъдство“ АД, оператор на КР № 

306-Н1/2018г. 

2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ 

По спазването на законодателството по екологична отговорност са извършени 6 бр. 

планови проверки на обекти на територията на РИОСВ Плевен. При проверките не се 

констатираха непосредствена заплаха за екощети и приченени екощети. За отчетния период 

са дадени 6 бр. предписания за изготвяне на собствени оценки.  

През 2020 г. на територията на РИОСВ - Плевен не са констатирани случаи на 

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. 

 Резултати от извършената контролна дейност по Отговорност за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) 

За отчетната 2020 г. на територията на РИОСВ - Плевен няма регистрирани случаи на 

възникнали непосредствени заплахи за екологични щети и случаи на причинени 

екологични щети. 

2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали 

екологични щети 

За отчетния период няма Програми за отстраняване на минали екологични щети на 

територията на РИОСВ - Плевен. 

2.7.5. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум. 

През 2020 г. са извършени 21 бр. проверки на място, на промишлени източници на шум 

в околната среда, в това число: 
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 12 бр. участия в комплексни проверки на условия в издадено КР;  

   4 бр. участия в комплексни проверки на обекти (КПКД); 

   5 бр. индивидуални проверки по фактор „шум“. 

От извършените проверки, 19 бр. са планови и 2 бр. са  по жалби/сигнали. 

При проверките са дадени 3 бр. предписания, които са изпълнени в срок. 

Допълнително са проверени по документи 3 бр. обекти, представили доклади за 

резултати от проведен собствен мониторинг, по чл. 27, т. 2 от Наредба № 54/2010 г. 

Организирани са чрез изготвяне на възлагателни писма и координиране с РЛ – Плевен 

към ИАОС, 8 бр. контролни измервания – 7 бр. по годишния график и 1 бр. извънредно – по 

сигнал.  

Планът за контролната дейност през 2020 г. по фактор „шум” е изпълнен.  

През 2020 г. са представени резултати от 12 бр. проведени собствени периодични 

измервания (СПИ) на шум от промишлени източници, в т.число от 9 бр. оператори на КР. 

За резултатите от всички (контролни и собствени) измервания, са изготвени писма до 

операторите, със заключения относно спазването на приложимите гранични стойности за 

нива на шум в околната среда. Не са установени несъответствия с нормите или с други 

изисквания на ЗЗШОС.  

Контролната дейност по фактор „Шум” е представена в Справка 7.4 на отчета.  

Регистърът на измерените промишлени източници на шум е актуализиран, като 

информацията е представена в ИАОС в нормативно определения срок - до 30 юни 2020 г.  

През 2020 г. няма съществена промяна, в сравнение с предходните две години, в броя на 

планово измерените промишлени източници на шум, който е относително постоянен и 

лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. За периода 2018 г. – 2020 г. не са установени 

промишлени източници на шум, несъответстващи на нормативните изисквания. 

2.7.6. EMAS 

Не се извършва дейност. РИОСВ – Плевен няма компетенции по 134, ал. 1 от ЗООС 

2.7.7. Екомаркировка на ЕС 

Не се извършва дейност. РИОСВ – Плевен няма компетенции по 138 от ЗООС 

 

 

2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали (Приложение 

№8) 

2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или 

съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от 

ЗООС. Резултати 

Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен извършва контролна 

дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС  на територията на област Плевен и област Ловеч. 

На територията на РИОСВ-Плевен има 7 бр. съществуващи предприятия, попадащи в 

обхвата на Глава 7, Раздел І на ЗООС – 6 бр. с класификация нисък рисков потенциал  и 1 

бр. с висок рисков потенциал, а именно: 

- “Предприятие за производство на растителни масла”, с. Ясен с класификация 

нисък рисков потенциал на  оператор „Марица олио“ АД, гр. Пазарджик;  

-  „Бент ойл АД - Петролна база“, гр. Плевен с класификация нисък рисков 

потенциал  на оператор „Бент ойл“ АД гр. София; 

- „Топлофикация - Плевен” ЕАД, гр. Плевен с класификация нисък рисков 

потенциал на оператор „Топлофикация - Плевен” ЕАД; 
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- „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти”, гр. Плевен с 

класификация висок  рисков потенциал на оператор “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив 

- “Газохранилище - Литекс”, гр. Ловеч  с класификация нисък рисков потенциал на    

оператор „Литекс”АД, гр. София; 

- „Петролна база – Сомовит“, с. Сомовит с класификация нисък рисков потенциал 

на оператор “Литекс” АД, гр. София; 

- Петролна база – Левски“, гр. Левски с класификация нисък рисков потенциал на 

оператор “Литекс” АД, гр. София.  

 „Петролна база – Сомовит“, с. Сомовит  и „Петролна база – Левски“, гр. Левски  не  се 

експлоатират и от 2016 г. не извършват дейност по съхранение на горива. През 2016 г. със 

Заповед на Директора на РИОСВ Плевен е приложен  ПАМ на съоръженията в петролните 

бази, поради неактуализиране на ДППГА и към момента не се експлоатират.  

Съгласно утвърдения годишен план за контролната дейност на комисията по чл. 157а, 

ал. 4, т.1 от ЗООС за РИОСВ-Плевен през 2020 г. са планувани  за проверки следните 4 бр. 

предприятия с нисък и висок рисков потенциал на територията на РИОСВ Плевен:   

 предприятие с класификация нисък рисков потенциал “Предприятие за 

производство на растителни масла”, с. Ясен на оператор „Марица олио“ АД, гр. Пазарджик; 

 предприятие с класификация нисък рисков потенциал „Бент ойл“ АД – Петролна 

база, гр. Плевен на оператор „Бент ойл” АД, гр. София; 

 предприятие с класификация нисък рисков потенциал „Газохранилище – Литекс“, 

гр. Ловеч на оператор „Литекс“ АД, гр. София; 

 предприятие с висок рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на 

петролни продукти”, гр. Плевен на оператор “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив. 

На гореизброените планувани за контрол през 2020 г. 4 бр. предприятия са извършени 5 

бр. проверки -  4 бр. планови и 1 бр. извънредна проверка. Извънредната проверка е 

последващ контрол по изпълнение на дадено предписание от констативен протокол ПГА-

ЗП- 02/19.06.2020 г. на “Газохранилище - Литекс”, гр. Ловеч на оператор ”Литекс” АД, гр. 

София. Предписанието е изпълнено. 

При извършения планов контрол на предприятията през 2020 г. комисията по чл.157а от 

ЗООС издаде 7 бр. предписания - за почистване от тревна растителност, годност на 

противопожарна пяна, представяне на актуален договор и за привеждане в съответствие с  

изисквания на законодателството по безопасни условия на труд. 

През 2020 г. 2 бр. съществуващи предприятия СЕВЕЗО са в процедура по актуализиране 

на документите по Глава 7, Раздел І на ЗООС: 

- „Топлофикация - Плевен” ЕАД, гр. Плевен с класификация нисък рисков 

потенциал на  оператор „Топлофикация - Плевен” . В РИОСВ Плевен е представено от 

оператора актуализирано уведомление за класификация по чл.103, ал.5 от ЗООС за 

инвестиционно предложение, което е изпратено за верифициране в ИАОС, гр. София . С 

изх. №УК-126/15.01.2021 г. на Директора на ИАОС, гр. София е потвърдена извършената 

актуализирана класификацията по чл.103, ал. 5 от ЗООС със заключение, че предприятието 

запазва класификацията си като предприятие с нисък рисков потенциал (ПНРП). Към 

момента предприятие с нисък рисков потенциал „Топлофикация - Плевен” ЕАД, гр. Плевен 

е в процедура по Глава 6, Раздел ІІІ от ЗООС и чл.99 б) от ЗООС; 

- от 2018 г. „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти”, гр. Плевен на 

оператор “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив е  с класификация висок  рисков потенциал  

и проведена процедурата по Глава 6, раздел ІІІ от ЗООС и  чл.99 б) на ЗООС.  

Съоръженията не се експлоатират , операторът не е подал в ИАОС, гр. София заявление за 

одобряване на Доклада за безопасност за ПВРП. С писмо изх. №94/165.09.2020 г.  в 

качеството си на оператор „Рафинерия Плама” АД уведоми Изпълнителния директор на 

ИАОС, гр. София (с копие до директора на РИОСВ–Плевен, вх. №5193/16.09.2020 г.) за 
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намеренията си за отмяна на въвеждане в експлоатация на съоръженията и съответно за 

неподаване от тяхна страна на заявление за одобряване на Доклад за безопасност във 

връзка с изискванията на чл.112, ал.1 от ЗООС. Във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.14, ал.4 от ЗООС, РИОСВ Плевен с писмо изх. № 5193(1)/24.09.2020 г.  

издаде предписания на оператора да подаде до Изпълнителния директор на ИАОС 

актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, както и да 

представи в РИОСВ Плевен подробна информация за: вида на съоръжения и/или 

инсталации, които няма да бъдат използвани на територията на предприятието. 

„Рафинерия Плама“ АД е депозирала в ИАОС (с копие до директора на РИОСВ Плевен с 

вх. № към 5193(3)/12.10.2020 г.) актуализирано УК със заключение за промяна на 

класификация на обекта от висок на  нисък рисков потенциал, промяна във количества, 

вида на вещества от Приложение №3 на ЗООС и резервоарите за съхранение. Към 

настоящия момент няма потвърждаване на класификацията на предприятието от 

Изпълнителния директор на ИАОС, гр. София 

При провеждането на процедурите по Глава 6, раздел ІІІ на инвестиционни 

предложения се извърши контрол и на подадената  информация от възложителите дали 

попаднат предвидените дейности в обхвата на Глава 7, раздел І от ЗООС. За отчетния 

период на територията на РИОСВ Плевен се установи нов обект, попадащ в обхвата на 

Глава 7, Раздел І на ЗООС за:  

- инвестиционно предложение: “Съхранение на нефтопродукти в действащи 

резервоари, находящи се на територията на „Рафинерия Плама“ АД, площадка гр. Плевен“ 

на възложител „Лотус Ойл Трейд“ ООД.   

„Лотус Ойл Трейд“ ООД представи в РИОСВ Плевен допълнителна информация към 

уведомлението за ИП с вх. №към 6262(4)/31.01.2020 г. и  уведомление за класификация по 

чл.103, ал.2 от ЗООС (УК) с  декларирани максимални количества на съхранение от 2391,72 

тона опасни вещества, попадащи в Приложение №3 на ЗООС. Преписката е препратена с 

изх. № 6262(5)/11.02.2020 г. на ИАОС за становище по компетентност. С писмо изх. №УК-

1285/4.06.2020 г. (наш вх. №3303/04.06.2020 г., към 6262/2019 г.)  в РИОСВ Плевен постъпи 

становище на Изпълнителния директор на ИАОС – София за установени непълноти и 

несъответствия в подадено от възложител „Лотус Ойл Трейд“ ООД уведомление за 

класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС за Уведомление за ИП “Съхранение на 

нефтопродукти в действащи резервоари, находящи се на територията на Рафинерия Плама, 

АД, площадка гр. Плевен“. Във връзка с направените констатации на ИАОС, „Лотус Ойл 

Трейд“ ЕООД представи в РИОСВ Плевен с вх. № 6262(10)/26.06.2020 г. коригирано и 

допълнено уведомление за класификация по чл.103, ал.2 на ЗООС, което е изпратено за 

становище по компетентност на ИАОС – София (писмо с изх. №6262(11)/06.07.2020 г. на 

РИОСВ Плевен). В представената информация и в коригираното и допълнено уведомление 

за класификация по чл.103, ал.2 на ЗООС, възложителят „Лотус Ойл Трейд“ ЕООД е 

оценил, че ИП “Съхранение на нефтопродукти в действащи резервоари, находящи се на 

територията на „Рафинерия Плама“ АД, площадка гр. Плевен“ попада в обхвата на Глава 7, 

Раздел І на ЗООС и предприятието се класификация с нисък рисков потенциал, поради 

предвидено съхранение на 3 416,18 тона опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС 

(котелно гориво, специален бензин, биодизел и толуен). Към 31.12.2020 г. и към момента на 

изготвяне на отчет 2020 г. не е постъпило в РИОСВ Плевен потвърждение на извършената 

класификация на предприятието по чл.103, ал.2 от ЗООС на оператор „Лотус Ойл Трейд“ 

ЕООД от компетентния орган ИАОС, гр. София. С писмо изх. № 6262(13)/16.10.2020 г. с 

копие до МОСВ е отправено запитване до Изпълнителния директор на ИАОС,  относно 

неполучаване на становище от тяхна страна по уведомлението за класификация по чл.103, 

ал.2 от ЗООС на „Лотус Ойл Трейд“ ЕООД, което води до забавяне и на съвместимата 

процедура по Глава 6 от ЗООС.  

На основание чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и за ограничаване на последствията от тях и чл.14, ал. 4 от ЗООС, с писма на 
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Директора на РИОСВ Плевен са дадени предписания на 32 бр. оператори на предприятия 

и/или съоръжения, в които са налични опасни вещества и опасни отпадъци от Приложение 

№ 3 към ЗООС, в т.ч.  на 8 бр. оператори с издадени комплексни разрешителни, за 

представяне в РИОСВ Плевен на актуален доклад от извършена класификация по чл.103, 

ал.1 от ЗООС за предприятието и/или съоръжението. Във връзка с даденото предписание с 

изх. №5386/28.09.2020 г., „ПОЛИХИМ - СС” ЕООД, гр. София представи на 

Изпълнителния директор на ИАОС, гр. София (с копие до директора на РИОСВ - Плевен, 

вх. №5855/15.10.2020 г.) уведомление за извършена класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС 

за предприятие „ПОЛИХИМ - СС” ЕООД, площадка гр. Луковит със заключение, че 

предприятието и/или съоръжението се класифицира с висок рисков потенциал по реда на 

Глава 7, Раздел І на ЗООС.  В уведомлението за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС (УК) 

са представени опасни химични вещества и смеси, в това число и на опасни отпадъци 

(отработени масла), разрешени с  комплексно разрешително №440-Н1/2015 г. Във връзка с 

гореизложеното и в изпълнение на изискванията на Глава седма, раздел I на ЗООС, на 

основание чл.14, ал. 4 от ЗООС са издадени с изх. № 5855(1)/23.10.2020 г. предписания на 

дружеството да не се превишават праговите количества, посочени в колона 2 и колона 3 на 

Част 1 и Част 2 от Приложение № 3 на ЗООС на съхраняваните опасни химични вещества и 

опасни отпадъци на територията на площадката, както и да се представят организационни и 

технически мерки за ограничаване на капацитета до издаване на документите по реда на 

Глава 7, Раздел І на ЗООС. Дружеството представи  в РИОСВ Плевен заповед и методика за 

следене на количествата, както и промяна на местата на съхранение на опасните отпадъци, 

както и е представено в ИАОС (с копие вх. № 6876/01.12.2020 г. за РИОСВ Плевен) на 

допълнителна информация на уведомление за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС. Към 

31.12.2020 г. няма постъпило в РИОСВ Плевен потвърждение на класификацията на 

предприятието от директора на ИАОС и/или връщане за допълнителна информация. 

През 2020 г. са извършени отмяна на приложена през 2016 г. принудителна 

административна мярка на спрени от експлоатация резервоари и наново  прилагане на ПАМ  

(пломбиране) на същите, намиращи се на територията на Петролна база, Плевен с наличен 

капацитет на съхранение , водещо до класификация на обекта с висок рисков потенциал: 

-  в изпълнение на  Заповед № РД-0144/04.05.2020 г. на Директора на РИОСВ 

Плевен за отмяна на приложена през 2016 г. принудителна административна мярка на 

05.05.2020 г. се извърши сваляне на пломбите на спрените от дейност 16 броя резервоари, 

намиращи се на територията на Петролна база, гр. Плевен. Разпломбирането на 

резервоарите е извършено, поради заявени намерения на  “ВМ ПЕТРОЛЕУМ” ООД, гр. 

Варна, собственик на Петролната база да извърши обследване, евентуално почистване на 

резервоарите и намерения за последващо използване на резервоарите за съхранение на 

горива (нефтопродукти). След приключилите ремонтни дейности, дружеството уведоми 

РИОСВ Плевен, че към момента нямат изяснени инвестиционни намерения за съхранение 

на горива в петролната база. Във връзка с гореизложеното, на основание чл.158, ал.4 и 

чл.164в, ал.1, т.1 от ЗООС и уведомително писмо на „ВМ ПЕТРОЛЕУМ” ООД с вх. 

№5552/02.10.2020 г. на РИОСВ Плевен, с цел предотвратяване на административни 

нарушения в изпълнение на Заповед №РД 0474/16.10.2020 г. на 19.10.2020 г. се извърши  

пломбиране  резервоарите, които не се предвиждат за експлоатация и чийто капацитет ще 

доведе до класификация на предприятието „Петролна база“, гр. Плевен  с нисък или висок 

рисков потенциал по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС, без да е изготвена и/или 

представена информация, изисквана по този раздел и наредбата по чл.103, ал 9  от ЗООС. 

Резултати от извършената контролна дейност по предотвратяването на риска 

от големи аварии: 

o проведеният контрол на обектите СЕВЕЗО по спазване на законодателството по 

предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества през 2020 г. и 2019 г. е 

съпоставим.  През 2020 г. са проведени 5 бр. проверки на 4 бр. обекти (през 2019г. са 
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извършени 6 бр. проверки на 5 бр. обекти).  Броят на дадените предписания през 2020 г. е 

малко по- малък (7бр.) в сравнение с 2019 г. (6бр.);  

o през 2020 г. няма издадено становище по чл.106, ал. 2 от ЗООС от директора на 

РИОСВ-Плевен , тъй като за отчетния период няма подадени в РИОСВ Плевен доклади за 

политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на нови предприятия и/или 

изменения на съществуващи такива;  

o през 2020 г. не са установени  аварийни ситуации и няма регистрирани случаи на 

големи аварии с опасни химични вещества;  

o планът за контрол през 2020 г. е изпълнен; 

o няма съставен АУАН 

o през 2020 г. в процедура по актуализиране  и издаване на  документи по реда на 

глава 7, Раздел І на ЗООС са 2  бр. съществуващи предприятия  с класификация нисък и 

висок рисков потенциал  на оператори “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив и 

Топлофикация - Плевен” ЕАД, гр. Плевен и  2 бр. нови предприятия  „Лотус Ойл Трейд“ 

ЕООД, гр. Плевен и „ПОЛИХИМ - СС” ЕООД, гр. София. За посочените предприятия няма 

издадени потвърждения на класификациите по чл.103, ал.2 от ЗООС от директора на 

ИАОС. 

o при извършения контрол се установи се, че ефективността и адекватността на 

системите за управление на мерките за безопасност в предприятията СЕВЕЗО дава 

положителни резултати.  

2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:  

През 2020 г. са извършени общо 48 бр. проверки (на 44 бр.  обекта) на територията на 

Плевенска и Ловешка област по спазване на законодателството по химикали, от които 37 

бр. планови проверки и 11 бр. извънредни проверки.   

Съгласно годишния план за контролна дейност на РИОСВ Плевен за 2020 г. бяха 

планирани за контрол 37 бр. обекти на територията на Област Плевен и Област Ловеч 

относно спазване на изискванията на законодателството по химикали. На планираните 37 

бр. обекти са извършени общо 40 бр. проверки, от които 37 бр. планови и 3 бр. извънредни 

проверки (описани в табл.3.5 „Извършен планов контрол по фактор "Химикали"). През 

2020 г. са извършени и 8 бр. извънредни проверки (на 7 бр. обекти), извън планираните 

(представени в таблица 4.5 Извършени извънредни проверки по фактор "Химикали").  

При извършения контрол през годината са издадени 28 бр. предписания за: представяне 

на актуални информационни листове за безопасност,  информация по Заповед РД 

№268/2018 г. на МОСВ, количества произведени продукти, информация за наличие на УОЗ 

вещества и др.  

За отчетния период  е съставен и връчен  АУАН на „Доверие Грижа“ ЕАД, гр. Троян за 

нарушение на  чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси и е  издадено 1бр. наказателно постановление (НП) в  размер на 1000 лв.  

През годината са взети участия в проверки на 7 бр. обекти с издадени комплексни 

разрешителни на територията на РИОСВ Плевен. Проведени са и 2бр. планови за чистотата 

на пътищата и речните легла но териториите на община Левски и община Гулянци и 3 бр. 

извънредни проверки –1 бр. по сигнал за изхвърлени опаковки с химикали (отпадъци) в гр. 

Ловеч и 2 бр. последващ контрол на дадени предписания за почистване от отпадъци на 

община Левски и община Ловеч. 

В сравнение с 2019 г., през 2020 г. са извършени по-голям брой проверки - 48 бр. спрямо 

36 бр., тъй като през отчетната 2020 година се извършиха голям брой извънредни проверки  

– по постъпили сигнали и последващ контрол на дадени предписания.  

 Приоритетите за контрол по химикали през 2020 г. бяха - регистрация по REACH на 

производители и вносители на етерични масла и дървени въглища, контрол на изискванията 
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за електронна търговия с химични вещества и смеси в рамките на Осмия хармонизиран 

европейски проект на Форума ECHA (REF-8),  контрол на ограниченията на вещества в 

изделия от подадени нотификации на комисията за защита на потребителите (КЗП),  на 

вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за забрана 

през 2019 и 2020 г., органични замърсители, спазване на изискванията за разширени 

информационни листове за безопасност и сценариите на експозиция,   контрол на 

производители, вносители и професионални потребители за съответствие с ограниченията 

за употреба на новите устойчиви органични замърсители по Регламент (ЕС) 850/2004 

относно устойчивите органични замърсители, живак или живачни съединения по Регламент 

2017/852 относно живака.  

Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали (REACH) 

 През 2020 г. приоритет за контрол по регламента бяха фирми производители, 

вносители и потребители по веригата за: 

- задълженията за регистрация по REACH на производители и вносители на 

етерични масла и дървени въглища; 

-  контрол на изискванията за електронна търговия с химични вещества и смеси в 

рамките на Осмия хармонизиран европейски проект на Форума ECHA (REF-8); 

-  контрол на ограниченията на вещества от Приложение XVII  и в изделия, от 

подадени нотификации на комисията за защита на потребителите (КЗП), на вещества 

предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за забрана през 2019 и 

2020 г;  

- спазване на изискванията за разширени информационни листове за безопасност и 

сценариите на експозиция. 

През 2020 г. са проведени 36 бр. проверки (32 обекти) по спазване на изискванията 

на  на Регламента, от които 32 бр. планови и 4 бр. извънредни (сигнал, писмо на МОСВ, по 

прокурорско постановление на РП - Ловеч и последващ контрол). Дадени са 25 бр. 

предписания - за представяне на информационни листове за безопасност (ИЛБ) в 

съответствие с Регламент (ЕО)2015/830,  информация по Заповед РД №268/2018 г. на 

МОСВ, количества произведени продукти и др. През 2020 г. за неизпълнение на дадено 

предписание за представяне на информация по Заповед РД №268/2018 г. на МОСВ е 

съставен и връчен  АУАН на „Доверие Грижа“ ЕАД, гр. Троян. За  нарушението на  чл.35, 

ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е 

издадено 1бр. наказателно постановление (НП) № 058/21.12.2020 г. в  размер на 1000 лв, 

което за отчетния период не е влязло в сила. 

В обхвата на Регламента са извършени проверки на 42 броя задължени лица, от 

които 17 бр. производители, 1бр. вносител, 19 бр. потребители по веригата и 5бр. 

дистрибутори. На територията на РИОСВ - Плевен няма изключителни представители за 

целите на регистрация на химични вещества. 

При проверките през 2020 г. за задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали се констатира: 

- извършен е планов контрол на 4 бр. обекта с инвестиционни предложения за 

производство на етерични масла. Към момента на проверките не се констатираха 

производства, тъй като инвестиционните намерения не са реализирани.  

- за задълженията за регистрация на  дървени въглища  са  извършени  2 бр. 

планови проверки на производители на дървени въглища. При проверките се констатира, че  

1 бр. производител има извършена същинска регистрация  през  2018 г. и 1бр. обект е със 

спряно производство. Във връзка с писмо на МОСВ  относно провеждане на контрол в 

големи строителни хипермаркети, хранителни вериги и петролни компании за изпълнение 

на изискванията за регистрации на дървено въглища, се извършиха извънредни проверки в 3 

броя обекти с оглед установяване на съответствието с изискванията на дял ІІ на Регламент 
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REACH. При проверките на място не е установено несъответствие с изискванията за 

регистрация съгласно дял ІІ на REACH. За проверените фирми е попълнена форма за 

отчитане на резултатите от извършените проверки е докладвано на МОСВ; 

- 10 бр. регистранти с извършени регистрации на химични вещества преди крайния 

срок 31 май 2018 г.  не са превишили тонажната група на производство от 1  - 100т/год.; 

-    проведен е контрол на вносител на активни съставки в състава на 

фармацевтичните продукти. Дружеството е производител на фармацевтични продукти и към 

момента на проверката няма задължения за регистрация на активни съставки, съгласно 

чл.2(5а) от Регламент REAСH. 

 През 2020 г.  е проведен контрол в 5 бр. за наличие на вещества предмет на 

ограничаване съгласно приложение XVII на REACH. Във връзка с предоставени от МОСВ 

през 2018 г. нотификации от Комисията за защита на потребителите по Системата за бърз 

обмен на информация (RAPEX) са проведени 3 бр. проверки  обекти  („КРЕЗЗ“ ЕООД, 

„Баумакс България“ ООД, „ХЕПИ БАЙ“ ЕООД) в посочените в нотификациите изделия за 

наличието на завишено съдържание на хризен (РАН), вещество с вписване 50 г) на 

Приложение XVII на REACH. Не се констатира наличие на посочените в нотификациите 

изделия.  

 Извършена е проверка на „Композит Х“ АД, гр. Летница в чийто производство се 

използва дихлорметан, химичното вещество  на ограничение, попадащо във вписване 59 от 

Приложение VII на  Регламент 1907/2006 (REAСH). Дихлорметана се използва като 

разтворител за отстраняване (почистване чрез отмиване) на пигменти от системата за леене 

на смола.  При извършената проверка се констатира, че се спазват условията, посочени във 

вписването -  осигурена е подходяща вентилация във помещенията, съхранява се в 

херметично затворен резервоар, отработения дихлорметан се отвежда в плътно затворен 

контейнер. Използването на разтворителя е в напълно затворена система и няма вероятност 

за   имисионно изпускане  в работната среда. Осигурени са подходящите лични предпазни 

средства и инструкции за работа с разтворителя. Работниците са запознати с инструкцията 

и ИЛБ на дихлорметана.  

Във връзка с провеждането на Осми координиран европейски проект (REF-8) на 

Форума на ECHA за обмен на информация по въпросите на прилагането на Регламент 

REACH и Регламент CLP за контрол на изискванията за електронна търговия с химични 

вещества и смеси е проверено спазването на разпоредбите за ограничаване на вещества от 

приложение XVII на Регламент REACH. В рамките на проекта е направена поръчка от 

електронен сайт за търговия на територията на България на изделия, предназначени да 

влязат в директен и продължителен контакт с кожата чрез извършване на лабораторен 

анализ. Пробата е изпратена в акредитирана изпитвателна лаборатория и е извършено 

лабораторно изпитване по показател Ni, вещество с вписване 27 на Приложение XVII на 

Регламент REACH. Резултата от анализа показа съответствие с изискванията на вписване 

27 на Приложение XVII на Регламент REACH. Попълненият въпросник по прилагането на 

проекта REF- 8 е изпратен в МОСВ в защитен вид. 

През 2020 г. е извършен планов контрол на 23 бр. производители и потребители по 

веригата  за наличие и съответствие на информационните листове за безопасност (ИЛБ) с 

Регламент 2015/830 на използваните и пускани на пазара опасни химикали. Дадени са 3 бр. 

предписание за представяне на ИЛБ в съответствие с Регламент 2015/830 за изменение на 

Регламент 1907/2006 (REAСH). В „БПР“ ЕООД са проверени изготвените разширени ИЛБ с 

експозициите на пусканите на пазара 2 бр. продукта  и мерките за управление на риска от 

ИЛБ. Не се констатира несъответствия от проведения контрол за наличие на ИЛБ и 

съответствие с Приложение ІІ на REACН. 

В следствие на осъществения контрол през 2020 г. по прилагането на Регламент 

REACH се установи, че:  

- не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;  
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- при проведения контрол във връзка с Осмия координиран европейски проект 

(REF-8) на Форума на ECHA, касаещ контрол на изискванията за електронна търговия с 

химични вещества и смеси не се констатира нарушение;  

- при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване 

съгласно приложение XVII на REACH не се констатира несъответствие с вписванията или 

наличието на такива вещества; 

- за неизпълнение на дадено предписание е съставен и връчен  АУАН на „Доверие 

Грижа“ ЕАД, гр. Троян. За  нарушението на  чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси е издадено 1бр. наказателно постановление 

(НП) № 058/21.12.2020 г. в  размер на 1000 лв, което за отчетния период не е влязло в сила 

  Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси (CLP) 

По прилагане на Регламента е извършен планов за изпълнение на задължения за 

нотификация на химични вещества на 1 бр. вносител на територията, контролирана от 

РИОСВ - Плевен. При проверката на фирмата, извършила през минал период нотификация, 

не се установи внос на нови не нотифицирани вещества. За 2020 г. не са постъпвали 

сигнали и не са установени нови задължени лица по Регламента.  

 Регламент № 648/2004 относно детергентите  

 Във връзка с прилагането на Регламент 648/2004 г. относно детергентите са извършени 

1 бр. планова проверка на „Доверие Грижа“ ЕАД, гр. Троян. Дружеството,  произвежда 

детергенти, съдържащи ПАВ. В ИЛБ е  отразена биоразградимостта и метода за анализ.  

 Не се констатира нарушение по регламента за изискванията за биоразградимост на ПАВ 

в детергентите. Не са провеждани извънредни проверки за отчетния период. 

 Регламент № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

Към момента на територията на РИОСВ-Плевен няма вносители или износители на 

вещества, включени в Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали 

(PIC), поради което за 2020 г. не е плануван контрол и не са провеждани извънредни 

проверки. За отчетния период не е прилагана  процедура за износ или внос на вещества от 

Приложение І на регламента 

 Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители 

(УОЗ) 

 През 2020 г.  са извършени 7 бр. планови проверки за наличие на вещества, за които 

са въведени забрана и ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата 

съгласно Регламент (ЕО) № 2019/1021 (УОЗ). Дадени са 2 бр. предписания за предоставяне 

на информация за наличие на УОЗ вещества. За отчетния период не са извършени 

извънредни проверки. Проведеният контрол е за наличие на  полихлорирани нафталени 

(PCNs) с CAS № 91-20-3, алкани С10-С13, късоверижни хлорирани парафини (SCCPs) и 

перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни (PFOS). През 2020 г. наличната 

в РСПБЗН Ловеч противопожарна пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в 

количество 400 литра е класифицирана като отпадък и е предадена на лице с документ по 

чл.35 от Закона за управление на отпадъците.  

Във връзка с предоставени от МОСВ през 2018 г. нотификации от Комисията за защита 

на потребителите (КЗП) по Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) е проведен 

планов контрол в 3 бр. обекти  - ХЕПИ БАЙ ООД - магазин за китайски стоки, КРЕЗЗ ООД, 

БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД за наличие на SCCP в състава на продаваните стоки. При 

проверката не се установи наличието на такива. 

Проведен е контрол за наличие на полихлорирани нафталени (PCNs) с CAS № 91-20-3 и 

алкани С10-С13, късоверижни хлорирани парафини (SCCPs) в състава на произвеждани 
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кабелни инсталации и части за автомобили в 2 бр. дружества  - „ЛЕОНИ БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД  и „ВОСС АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД“. Дадени са 2 бр. предписания 

информация за предоставяне на информация за наличие на тези вещества в състава на 

използваните материали, предписанията са изпълнени. Няма наличие на SCCPs и PCNs в 

състава на произвежданите части за автомобили. При планирана проверка на „Полима 

шуус“ ООД се констатира, че дружеството е прекратило производствената си дейност на 

обувни изделия (чехли). 

На 06.11.2020 г. е извършена планова проверка на съхраняваната в РСПБЗН Ловеч от 

минали години  противопожарна пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в 

количество 400 литра. При проверката се представи приемно – предавателен протокол, че  

на 11.06.2020 г., РДПБЗН – Ловеч е предала наличния пенообразувател тип „Лека вода FC 

600 ATC“ (400 литра), съдържащ УОЗ веществото перфлуороктансулфонова киселина 

(PFOS), класифицирана като отпадък с код 160305* за последващо третиране на „Златна 

Панега Цимент“ АД (лице притежаващо документ по чл.35 от Закона за управление на 

отпадъците).  Количество на отпадъка в идентификационния документ е 0,560 т. , 

включващо пяната и горим абсорбент. Представено е копие на приемно предавателен 

протокол от 11.06.2020 г. В приемно – предавателен протокол: е отразено, че 400 литра 

течен отпадък е премесен с горим абсорбент  и общото му количество на предаване е 0,560 

тона. При проверката се извърши оглед на мястото на съхранение на пенообразувател тип 

„Лека вода FC 600 ATC“, съхранявана в 2 бр. бидони х 200 литра. Не се констатира 

наличието му. Даденото предписание от констативен протокол №ОХВ-ЗП-6/03.04.2018 г. и 

писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 6766(1)/03.01.2020 г. на Директора на РИОСВ Плевен е 

изпълнено. 

За отчетния период не се констатира нарушение на изискванията на Регламент (ЕО) № 

2019/1021, няма съставен АУАН или приложен ПАМ на обекти на територията на РИОСВ 

Плевен. 

 Регламент 2017/852 живачни съединения и безопасното съхранение на 

метален живак 

За 2020 г. не е плануван контрол по Регламент (ЕС) 1102/2008 и не са провеждани 

извънредни проверки. 

 Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси  

За спазване на изискванията за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси са  проведени 21 бр. планови проверки и 2 бр. извънредни. През отчетния 

период не са издавани предписания за реда и начина на съхранение съгласно Наредбата. За 

отчетния период  няма съставен АУАН по  Наредба за реда и начина на съхранение на 

опасни химични вещества и смеси.  

Резултати от извършената контролна дейност по управление на опасни химични 

вещества:  

o  не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;  

o  при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване 

съгласно приложение XVII на REACH (хризен, дихлорметан и никел) не се констатира 

наличието на такива;  

 при  осъществения контрол по прилагането на Регламент (ЕО) №  2019/1021 относно 

устойчивите органични замърсители (УОЗ) не се констатира наличие на полихлорирани 

нафталени (PCNs) с CAS № 91-20-3, алкани С10-С13, късоверижни хлорирани парафини 

(SCCPs). През 2020 г. наличната в РСПБЗН Ловеч противопожарна пяна, съдържаща 



Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен                                                                         71 

 

перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в количество 400 литра е класифицирана като отпадък и 

е предадена на лице с документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.  

o планът за контролна дейност през 2020 г. по управление на опасни химични 

вещества е изпълнен; 

o за неизпълнение на дадено предписание е съставен и връчен  АУАН на „Доверие 

Грижа“ ЕАД, гр. Троян. За  нарушението на чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси е издадено 1бр. наказателно постановление 

(НП) № 058/21.12.2020 г. в  размер на 1000 лв, което за отчетния период не е влязло в сила. 

o няма приложен ПАМ при извършената контролна дейност по управление на 

опасните вещества и смеси. 

2.8.3 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

 За отчетния период няма постъпили жалби или сигнали, свързани с  предприятията, 

СЕВЕЗО на територията на община Плевен и община Ловеч. През 2020 г. в РИОСВ Плевен 

са подадени 4 бр. сигнали за дейности с химикали. Извършени са следните извънредни 

проверки: 

1. Извършена е комплексна проверка по сигнал с вх. № ОИК-3-8/08.02.2020 г. за 

неприятна миризма от дейността на Рекламно студио за печат на рекламни материали върху 

текстил, хартиени и полимерни изделия, стопанисвано от “МГ - ПРОДУКТ“ ООД                                    

( констативен протокол №КПКД - 01/13.02.2020 г.). Проверено е дружеството по компонент 

въздух и фактор опасни химични вещества. Извършен е оглед на помещенията, използвани 

от дружеството. Използваните химикали (мастила) са в оригинални опаковки и 

етикетирани, съхраняват се в минимални количества в самата машина.  Не се констатираха 

разливи в момента на проверката. При проверката на рекламната дейност, извършвана от 

„МГ–продукт“ ООД не са установени отклонения на изискванията на Закона за чистотата 

на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за защита от вредното въздействие на химични 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС). На управителите са издадени предписания  за представяне на 

информационни листове за безопасност на използваните мастила, както и за завършване на 

работата по монтаж на филтри за  обезмирисяване на изходящи газове в най-кратък срок. 

Предписанията са изпълнени. 

2. Във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-29/2020 г. чрез 

тел.112  за: „изхвърлени около 15 броя  туби (опаковки с вместимост 5л.) с течност, на чиито  

опаковки има надписи  - азотна киселина, с местоположение  гр. Ловеч, кв. „Гозница“, под 

моста в дясно срещу бензиностанция „Сиел“, незабавно след приемане на сигнала  се 

извърши проверка на място. Констатира се, наличие на локално нерегламентирано 

натрупване на отпадъци, предимно с характер смесени битови, строителни и отпадъци от 

опаковки на площ около 20 кв. м., в количество около 7 -10 куб.м.  Имаше празни опаковки 

(туби) с вместимост 5л., с надписи азотна киселина, солна и сярна киселина. Визуално не се 

установи наличие на течности в тях. При извършения физически оглед на терена визуално не 

се констатира наличие на  петна от течности върху терените или видимо замърсяване на 

почви с опасни химикали. Съставен е констативен протокол № ОХВ-ЗП-4/14.04.2020 г. от 

проверката и е дадено предписание на кмета на Община Ловеч да почисти констатираните 

отпадъци. Извършен е последващ контрол на място, предписанието е изпълнено.  

3. Във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-45/29.05.2020 г.  за: 

„незаконно изхвърлени химически отпадъци в близост до с. Милковица, за наличие на 10-12 

броя варели с някакъв тип гъста черна химическа смес (предполагаем вид нефтопродукт)“, е 

извършена на 04.06.2020 г. комплексна проверка на място по фактор отпадъци  и опасни 

химични вещества (констативен протокол № КПКД – 12/04.06.2020 г.). При извършения 

оглед се установи, че на описаното място в сигнала няма наличие на варели. Визуално не се 

констатира наличие на  следи (петна) от течности на повърхността на терена или видимо 

замърсяване на почви с опасни химикали, както и няма локален водоем. Община Гулянци се 

е самосезирала във връзка с публикуван материал в социалната интернет мрежа, касаещ 
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сигнала предмет на настоящата проверка като е извършила проверка на място на 01.06.2020 

г. При извършената проверка от представителите на  Община Гулянци не са установили 

разливи в почвата и изхвърлени варели с химически отпадъци в гореописания имот.  

4. Във връзка с подаден сигнал с вх. № ОИК-3-114/30.10.2020 г. на РИОСВ – гр. 

Плевен: „за изхвърлени химически препарати на земен терен в землището на с. Радишево, 

Община Плевен е проведена проверка на 30.10.2020 г., при която се установи, че не са 

изхвърлени химикали , а на посоченото място на земеделска земя има изхвърлена около 0,15 

м
3
  утайка, във вид на каша с неприятен мирис от дейността на автомивка. След запитване до 

ОД на МВР – Плевен е предоставена информация за причинителя и сигнала е насочен към 

отдел „УООП”. 

 
 

2.9. Комплексни проверки (Приложение 9) - Резултати 

 

През 2020 г. комплексен подход при осъществяване на контролната дейност е приложен 

при извършване на 33 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда. 

На „Уолтопия“ ООД,  гр. Летница е извършена е извънредна проверка по постановление 

на РП Ловеч. „Осъм“ АД гр. Ловеч е проверен по КР, влязло в сила през 2020 г. 

В рамките на извършените 33 планови комплексни проверки са направени:  

 14 проверки по компонент води,  

 27 проверки по компонент въздух и климат,  

 18 проверки по фактор отпадъци,  

 9 проверки по фактор ОХВ,  

 4 проверки по фактор шум, 

 4 за екологична отговорнист, 

При комплексните проверки са дадени общо 24 предписания, изпълнението на които е 

проследено чрез проверки на място и/или преглед на предоставени от операторите 

документи. Няма неизпълнени предписания. 

При планиране, извършване и отчитане на комплексните проверки се спазва стриктно 

Инструкцията за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ и Процедурата 

за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ - Плевен: в 

началото на всяко тримесечие се определят дати за извършване на комплексните проверки 

по контролната дейност. Преди всяка планова 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. 

 

 

3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при 

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи. 

 

През 2020 г. са издадени общо 69 решения, от които 3 становища по ЕО, 42 решения 

за преценяване  необходимостта от извършване на ОВОС, 24 решения за прекратяване на 

процедури по ОВОС. Няма издадени решения по ОВОС и решения за преценяване 

необходимостта от извършване на ЕО.  

В сравнение с издадените през 2019 г. решения по ОВОС и ЕО се наблюдава 

намаляване на броя на издадените крайни документи. В предходния период са издадени 
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общо 80 решения, от които 3 решения по ОВОС, 6 становища по ЕО, 49 решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 1 решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО и 21 решения за прекратяване на процедури по 

ОВОС.  

Една от причините за намаляване броя на проведените процедури е, че вече се 

изпълняват големи инвестиционни проекти финансирани по оперативни програми 

(участъци от АМ „Хемус“, газопровод „Южен поток“ и др.), а инвестиционните 

предложения, финансирани по други програми (енергийна ефективност и др.), не винаги 

включват дейности по Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС. Негативно влияние 

върху инвестиционния процес оказва и епидемиологичната обстановка в страната.  

 

Основни проблеми при провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО са: 

- Продължителността на процедурите по ЕО, която зависи от готовността на 

възложителя да представя качествена документация в кратки срокове. През 2020 г. са 

издадени становища по ЕО за Общите устройствени планове (ОУП) на общини Плевен, 

Тетевен и Угърчин. Уведомленията по Наредбата за ОС са внесени съответно през 2018 г.,  

2017 г. и 2018 г. 

-  Продължителността на процедурите по ОВОС, която зависи от качеството на 

представената документация, времето за представяне на допълнителна информация от 

възложителя, становища от БДДР, РЗИ и др. 

- През 2020 г. в публичния регистър по чл.102 от ЗООС не са въведени всички данни 

за процедурите по ОВОС и ЕО.  

 

Изводи и постигнати резултати: 

- През 2020 г. в РИОСВ Плевен са внесени общо 1255 бр. уведомления за ИП/П/П по 

реда на глава VІ от ЗООС. За сравнение с 2019 г., обработените уведомления са с 14% 

повече. Задачите са изпълнявани при спазване сроковете за процедиране. 

- В процедурите по глава шеста от ЗООС е осигурено участие на обществеността при 

взимане на решенията. 

- Давани са консултации и информация относно необходимите документи за 

процедираните ИП/П/П. 

 

3.1. Анализ на проведените процедури по ОВОС: 

 

3.1.1. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС.  

През отчетния период няма издадени решения по ОВОС. 

 

3.1.2. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след 

постановен административен акт с характер „да се извърши ОВОС“.  

През 2020 г. са издадени 2 решения за преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС с  характер „да се извърши ОВОС“. Решенията са разпределени по видове 

инвестиционни предложения, попадащи в Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на 

ЗООС както следва: 

1. Селско, горско и водно стопанство:  

д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в 

приложение № 1) 
1 

7. Предприятия в хранителната промишленост:  

а) производство на растителни и животински масла и мазнини 1 
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3.1.3. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС.  

През отчетния период в РИОСВ Плевен са издадени 40 бр. решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“. Решенията са 

разпределени по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение № 2 към чл. 

93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС както следва: 

1. Селско, горско и водно стопанство:  

в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и 

пресушаване на земи 
4 

д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в 

приложение № 1) 
7 

е) интензивно развъждане на риба 4 

2. Минно дело:  

а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1) 3 

3. Енергийно стопанство:  

б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на 

електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1) 
2 

в) съоръжения за надземно складиране на природен газ 1 

г) съоръжения за подземно складиране на горими газове 1 

д) съоръжения за надземно складиране на горива 2 

з) водноелектрически централи 1 

7. Предприятия в хранителната промишленост:  

в) производство на млечни продукти 1 

10. Инфраструктурни инвестиционни предложения:  

б) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и 

паркинги 
3 

в) строителство на пътища (невключени в приложение № 1) 2 

11. Други инвестиционни предложения:  

б) инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци 

(невключени в приложение № 1) 
6 

в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1) 1 

12. Туризъм и отдих  

д) паркове със специално предназначение  1 

е) спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии  1 

  

3.1.4. Средна продължителност на процедурите по ОВОС:  

– през периода не са провеждани процедури по ОВОС. 

 

3.1.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС:  

- Продължителността на процедурата зависи от качеството на внесената 

документация, времето за представяне на допълнителна информация от Възложителя, 

становищата на други институции, които имат отношение към процедурата и др.  

- за издадените през 2020 г. решения за преценяване необходимостта от ОВОС 

средната продължителност на проведените процедури от внасяне на уведомление за ИП до 

издаване на решението за преценяване необходимостта от ОВОС е около шест месеца. 
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3.2. Анализ на проведените процедури по ЕО: 

 

3.2.1. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО на издадените становища по ЕО: 

През 2020 г. са издадени 3 становища по ЕО по внесени Доклад за ЕО на Общ 

устройствен план (ОУП) на Община Плевен, Доклад за ЕО на ОУП на Община Тетевен и 

Доклад за ЕО на ОУП на Община Угърчин. За категорията „Общ устройствен план на 

община“ извършването на екологична оценка е задължително. Категорията „ОУП на 

община“ попада в т.10.1 Закон за устройство на територията, Приложение № 1, към чл. 2, 

ал. 1 на Наредбата за ЕО. 

 

3.2.2. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО след постановен административен акт с 

характер „да се извърши ЕО“:  

През периода няма постановен административен акт с характер „да се извърши ЕО“ за 

план/програма. 

 

3.2.3. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО на издадените решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО:  

Към 31.12.2020 г. няма издадени решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. През отчетния период са процедирани 5 бр. планове/програми за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, разпределени както следва: 

- 1 бр. Общинска програма за управление на отпадъците по т.5.1, Приложение № 2, 

към чл. 2, ал. 2 на Наредбата за ЕО 

 - 4 бр. Планове за интегрирано развитие на общините по т.9.3, Приложение № 2, към 

чл. 2, ал. 2 на Наредбата за ЕО. 

 

3.2.4. Средна продължителност на процедурите по задължителна ЕО:  

– за издадените през 2020 г. становища по ЕО средната продължителност на 

процедурите, от внасяне на уведомление по Наредбата за ОС до издаване на становище по 

ЕО, е около три години.  

 

3.2.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО:  
През 2020 г. няма издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО. 

 

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 34 защитени зони, които са част от 

Европейска екологична мрежа "НАТУРА 2000" и Националната екологична мрежа (НЕМ) 

(две от тях - BG0000494 „Централен Балкан“ и BG0000494 „Централен Балкан“ изцяло 

попадат в границите на Национален парк “Централен Балкан”, управлението на който се 

осъществява от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр. Габрово към 

Министерството на околната среда и водите): 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (19 бр.):  

 BG0000181 „Река Вит“ 

 BG0000239 „Обнова – Караман дол“ 

 BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 

 BG0000613 „Река Искър“ 
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 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000247 „Никополско плато“ 

 BG0000266 „Пещера Мандра“ 

 BG0000269 „Пещера Лястовица“ 

 BG0000335 „Карабоаз“  

 BG0000396 „Персина“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0000591 „Седларката“ 

 BG0000615 „Деветашко плато“ 

 BG0000616 „Микре“ 

 BG0000618 „Видима“ 

 BG0000627 „Конунски дол“ 

 BG0001014 „Карлуково“ 

 BG0001036 „Български извор“ 

 BG0001493 „Централен Балкан буфер“ 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15 бр.): 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000332 „Карлуковски карст“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0002017 „Беленски острови“ 

 BG0002074 „Никополско плато“ 

 BG0002083 Свищовско-беленска низина 

 BG0002088 „Микре“ 

 BG0002091 „Остров Лакът“ 

 BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“ 

 BG0002096 „Обнова“ 

 BG0002102 „Деветашко плато“ 

 BG0002109 „Васильовска планина“ 

 BG0002110 „Априлци“ 

 BG0002111 „Велчево“ 

 BG0002128 „Централен Балкан буфер“ 

На територията на РИОСВ – Плевен има 103 защитени територии, обявени по смисъла 

на Закона за защитените територии, част от НЕМ, включително: 

 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 (ПП “Персина”, разположен в землищата на гр. Белене, гр. Никопол, 

с. Драгаш Войвода, област Плевен, гр. Свищов и с. Ореш, област В. Търново); 

 1 Национален парк (част от територията на РИОСВ – Плевен попада в обхвата на НП 

“Централен Балкан” заедно с някои от намиращите се в него резервати). Управлението на 

парка се осъществява от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр. Габрово 

към Министерството на околната среда и водите; 

 37 природни забележителности; 

 61 защитени местности. 

Защитени територии в Плевенска област има в землищата на 43 населени места, а в 

Ловешка област - в землищата на 33 населени места. 

През 2020 г. са постъпили 1891 бр. уведомления за планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, спрямо 2015 бр. през 2019 г. и 2131 бр. през 2018 г.  

През отчетния период са постъпили 635 бр. уведомления за планове и програми, 

свързани със сечи и залесяване на гори, спрямо 905 бр. през 2019 г. и 949 бр. през 2018 г. 

Взето е участие в консултативни съвети по опазване на горите, дивеча и рибата към 

Областен управител на обл. Плевен и Областен управител на обл. Ловеч. 
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През 2020 г. са издадени 201 бр. решения по чл. 18; чл. 20; чл. 28; чл.2, ал.5, §2 от 

Наредба за ОС, които са със 104 бр. по-малко от издадените през 2019 г. (305 бр.) и с 86 бр. 

по-малко от издадените през 2018 г. (287 бр.). 

През 2020 г. са издадени 7 бр. Решения по АПК – 4 бр. за прекратяване на процедури по 

ОС, 1 бр. за спиране на процедура по ОС и 2 бр. за поправка на допуснати грешки. 

През 2020 г. са издадени 1150 бр. 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 172 бр. по-

малко от издадените през 2019 г. (1322 бр.) и с 483 бр. по-малко от издадените през 2018 г. 

(1633 бр.) 
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През 2020 г. са направени 51 бр. преценки по чл. 37 и чл. 40 от Наредбата за ОС, спрямо 

50 бр. през 2019 г. и 71 бр. през 2018 г.  

През 2020 г. са направени 3009 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти 

спрямо границите на защитени зони, спрямо 3298 бр. през 2019 г. и 3385 бр. през 2018 г.  
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От изминалата 2020 г. могат да се направят следните изводи: 

 Няма обжалвани Решения по ОС, които са общо 201 бр. за 2020 г. 

 Осигурен е широк достъп до консултации и информация във връзка с необходимите 

документи за предоставяне на съответната услуга. 

 

 

5. Анализ и оценка на ефективността на извършения контрол на мрежата Натура – 

2000 – контрол по спазване на режимите и забраните в съответната защитена зона, 

идентифициране на проблеми при извършените проверки и мерките, които са 

предприети, постигнати резултати и изводи. 

 

От извършените 23 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР 

през 2020 г., 10 бр. са свързани с контрол по спазване на забраните, определени със 

заповедите за обявяване на няколко защитени зони, а именно:  

- на ЗЗ "Комплекс Беленски острови" BG0002017 – проверката е за последващ контрол 

по предписание от 2019 г. за разораване на 2 бр. пасища на о-в Белене. Предписанието не е 

изпълнено, за което е съставен 1 бр. АУАН и е издадена заповед №РД 0232/06.07.2020 г. на 

директора на РИОСВ – Плевен за преустановяване на разораването; 

- на ЗЗ "Васильовска планина" BG0002109 - на 2 бр. разорани ливади в земл. на с. 
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Лесидрен, общ. Угърчин и на 6 бр. в землищата на с. Градежница, с. Малка Желязна, с. 

Глогово, общ. Тетевен, (4 бр. проверки), в нарушение на режима, определен със зап. №РД 

529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.); 

- на ЗЗ BG0000332 "Карлуковски карст" - на 4 бр. разорани пасища в земл. на с. 

Тодоричене, в нарушение на режима, определен със заповед № РД-788/29.10.2008 г. на 

МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.); 

- на ЗЗ BG0002102 "Деветашко плато" – на 10 бр. разорани ливади (3 бр. проверки) в 

земл. с. Деветаки, общ. Ловеч, в нарушение на режима, определен със зап. № РД-

576/08.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.85/30.09.2008), поправена със зап. РД-138/23.02.2009 г. 

(ДВ бр.21/20.03.2009 г.); 

- на ЗЗ "Обнова" BG0002096 – на една разорана ливада в землището на с. Обнова, 

общ. Левски), в нарушение на режима, определен със заповед №РД-555/05.09.2008 г. на 

МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008); 

Девет от проверките са по писмо на МОСВ с вх. № 4241/21.07.2020 г. на РИОСВ – 

Плевен, относно установени от Държавен фонд „Земеделие“ нарушения по кампания 2019 

г., във връзка с прилагането на изискванията за „постоянно затревени площи“. При 

проверките възникват проблеми като: 

- невъзможност да се установи кой и кога е извършил нарушенията (такава 

информация отсъства и в писмото от Държавен фонд „Земеделие“); 

- два от имотите в земл. на с. Лесидрен, общ. Угърчин, вече не се стопанисват от 

лицата, посочени от Държавен фонд „Земеделие“. 

На установените ползватели на един от имотите в с. Лесидрен, на 4 бр. от имотите в с. 

Деветаки и на имотът в с. Обнова, ползвани като ниви през предходната земеделска година, 

ще бъдат дадени предписания за преустановяване на разораването. 
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II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

 

i. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и 

регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда 

(Приложение 11) 

Всички  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. В таблица „Политика по околна среда на 

регионално и местно ниво“-Справка 11.1. е дадена информация относно изпълнението на 

чл. 79 от ЗООС. Ежегодно общините представят за информация в РИОСВ – Плевен отчети 

за изпълнение на мерките по програмите за околна среда за предходната година. За 

докладвания период е отчетено изпълнение на общо 184 мерки по общинските програми. 

Един от основните приоритети в програмите е подобряване на дейностите по управление на 

отпадъците. 

 

ii. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и 

проблеми (Приложение 12) 

През 2020 г. на най-ранен етап (процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са идентифицирани 

следните инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на общини: 

 

Община Плевен: 
- Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на 

Община Плевен. 

- Почистване на речното легло на р. Чернелка в урбанизираната територия на  с. Къртожабене, 

община Плевен от храстовидна и дървесна растителност. 

- Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на 

Община Плевен 

- Изграждане на нов уличен водопровод с дължина 43,0 м, ф63 PEND, с.Гривица 

 

Община Белене: 

- Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод в участък от о.т. 47 до о.т. 49 и 

о.т. 51 до о.т. 52 в гр. Белене 

- Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод по ул.Радецки, ул.Черно 

море, ул.Филип Станиславов и ул.Александър Стамболийски, гр.Белене 

- Авариен ремонт на довеждащ водопровод от ПС "Раней" ІІ до водна кула 500 куб.м, 

гр.Белене. 

 

Община Никопол: 
- Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Карач Дере“, 

община Никопол и възстановяване на замърсени терени. 

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 

територията на гр. Никопол 

 

Община Гулянци: 
- Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО на Община Гулянци 

 

Община Левски: 
- Изграждане на площадка за събиране и третиране на битови и строителни отпадъци в 

Община Левски. 
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Община Долни Дъбник: 
- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Горни Дъбник 

Община Тетевен: 
- Програма за опазване на околната среда на Община Тетевен 

- Програма за управление на отпадъците на Община Тетевен 

- Възстановяване на пропускателната способност, подобряване на хидравличните елементи на 

река Градежница и възстановяване на техническата инфраструктура в селата Глогово и 

Градежница, община Тетевен – подобект Глогово, участък 2. 

- Технически проект за въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на 

зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията 

на община Тетевен 

- Технически проект за въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на 

зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията 

на община Тетевен 

- Реконструкцияна на водопроводна мрежа по индикативни улици за гр.Тетевен 

 

Община Троян: 
- Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията 

на Община Троян 

- Реконструкция на канализация по улица "Васил Спасов", гр. Троян 

 

Община Априлци: 
- Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци. 

Община Ябкланица: 
- Реконструкцияна вътрешна водопроводна мрежа по ул.Св.св.Кирил и Методий  от ОТ25 до 

ОТ60 - ІІ етап, с.Батулци, общ.Ябланица. 

Община Луковит: 
- Реконструкция водоснабдяване на с.Дерманци, община Луковит, обект : Етап III - 

водопровод от СШ до ЧР ПС "Царичина" 

- Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Златна Панега 

- Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по ул. "Симов дол", ул. "Петко Д. 

Петков" и ул. "Кирил и Методий", гр. Луковит 

 

iii. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при 

вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура 

(Приложение 13) 

Достъп до информация за околната среда 

През 2020 г. в РИОСВ-Плевен са постъпили 32 броя заявления за достъп до обществена 

информация. На всички е отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до информация. 

През периода няма издадени откази за предоставяне на информация.  

Екологично образование 

Във връзка с епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас 

и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и 

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министър на здравеопазването не са провеждани  

открити уроци и инициативи с ученици и деца от детски градини. РИОСВ-Плевен е 

предоставил и публикувал на своята интернет-страница материали свързани с повишаване 

екологичното съзнание и култура на различни групи от обществеността.  
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Работа с медии 

До 31.12.2020 г. бяха подготвени и изпратени до национални и регионални медии  20 

броя прессъобщения. 

Жалби и сигнали на граждани 

От началото на годината са постъпили 7 жалби и 125 сигнала. За всичките са 

предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 

компетентност, което е отразено в Справка  10.5 към отчета. 

Установено е, че от общо постъпилите 132 жалби и сигнали, 120 са основателни, 5 – 

неоснователни и 44 са препратени за предприемане на действия по компетентност. 

Извършени са 81 проверки, при които са дадени 42 предписания.  Във връзка с 

констатирани нарушения при проверките, са съставени 7 АУАН, издадени са 7 НП на обща 

стойност 5700 лв. 

 

iv.  Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и 

представители на обществеността 

През 2020 г. са извършени съвместни проверки по искане на ОДМВР, прокуратура, 

ТДНС и други държавни институции. 

Взето е участие в 5 комисии по Наредба № 22 от 10.02.2006 г., за условията и реда за 

обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на 

специфично-рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС, в 10 комисии по чл. 

17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи в ОД Земеделие Ловеч и в ОД 

Земеделие Плевен, в 3 комисии съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени 

терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния 

пласт. 

Създадена е и продължава добрата координация между контролните органи в комисиите 

по чл.157а от ЗООС, съставени от представители на РИОСВ, РДПБЗН, ИТ и на общините, 

при съвместните проверки на обектите с висок и нисък рисков потенциал на териториите на 

Плевенска и Ловешка област.  

 

v. Анализ на дейностите по други текущи задачи 

Дейността на експертите е основана на анализ, синтез и подреждане по приоритети на 

поставените задачи и извършваната дейност. Приоритетно се изпълняват възложени задачи 

от МОСВ, следвани от тези на други държавни институции.  

РИОСВ – Плевен при необходимост предоставя на всички заинтересовани лица 

информация по прилагане на нормативната уредба за опазване на околната среда.  
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III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  

 

Екологичен проблем по отношение качеството на атмосферния въздух (КАВ) са 

превишените норми за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10) в градовете с 

автоматични измервателни станции (АИС):  Плевен, Ловеч и Никопол. Основен фактор за 

този екологичен проблем е употребата на твърди горива за битово отопление.  

През отчетната 2020 г. година не са установени превишения на средногодишната норма 

за ФПЧ10 в нито една от АИС. Превишения на допустимия годишен брой превишения на 

средноденонощната норма за ФПЧ10 са установени в Плевен и Никопол. За намаляване 

нивата на замърсителите, в общини Плевен, Ловеч, Никопол и Троян (по индикативни 

измервания) са разработени и се изпълняват актуални общински програми по чл. 27, ал. 1 

от ЗЧАВ, с планове за действие до 2020 г. Посочените общини са задължени в срок до 31 

март да представят годишен отчет на изпълнението на програмите пред съответните 

общински съвети и РИОСВ. През 2021 г. предстои РИОСВ да извърши годишна оценка на 

изпълнението на целите на тези програми въз основа на конкретните резултати от 

провеждания мониторинг на показателите за КАВ.  

Основен проблем, свързан с качеството на повърхностните води, е заустването на 

отпадъчни води от населени места без селищна ПСОВ. На територията, контролирана от 

РИОСВ - Плевен, в градовете Тетевен, Левски и Никопол няма ПСОВ. В Кнежа, Никопол, 

Ябланица и др. по-малки населени места канализационната мрежа е частично изградена. За 

подобряване качеството на повърхностните води, приемници на отпадъчни води, е 

необходимо да се изградят ПСОВ, да бъдат доизградени и/или реконструирани  

канализационните мрежи на населените места.  

Друг проблем, свързан с опазване на водите, са частично изградените или недобре 

работещи пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води. При контролния 

мониторинг на отпадъчни води през периода, са установени превишения на ИЕО по някои 

показатели, за което са наложени текущи санкции на „Пелтина“ ЕООД, „Софарма“ АД, 

„Клеърс“ ЕООД, „Кондов екопродукция“ ЕООД и „Рафинерия Плама“ АД по реда на 

Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции. През 2020 г. не са установени 

превишения на нормите по приоритетни и приоритетно опасни вещества, определени в 

разрешителните за заустване и комплексните разрешителни. 

При провеждане на текущия контрол и при превантивния контрол, свързан с 

процедурите по издаване, изменение и/или продължаване срока на действие на 

разрешителните за заустване или комплексните разрешителни през 2021 г., РИОСВ - 

Плевен ще поставя условия за доизграждане и/или реконструкция на пречиствателните 

съоръжения за отпадъчни води.  

През 2020 г. е изпълнена реконструкция на ЛПСОВ от „Българска автомобилна 

индустрия“ ЕАД – Завод за производство на автомобили с. Баховица, общ. Ловеч, ЛПСОВ 

на „СПА Хотел Планината ЕООД, с. Рибарица. 

Основен проблем по отношение на почвите се явява съхранението на негодните и 

излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) в складовете (51 бр.) и  в 

контейнерите тип Б-Б куб (общо 53 бр.), както и определянето и проследяването на 

състоянието им и свързаната с това потенциална опасност за замърсяване на прилежащи 

терени.  

Във връзка с проведения през 2020г. на територията на РИОСВ-Плевен контрол са 

констатирани някои основни проблеми, касаещи управление на отпадъците, обобщени 

както следва: 

 Наличие на нерегламентирани площадки за извършване на дейности с отпадъци в 

частни и на общински имоти, особено по отношение на ИУМПС. 
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 Ненавременното и коректно  подаване на информация от дружествата, които имат 

задължение по Регламент (ЕО) № 1013/2006г., относно превози на отпадъци. 

 Скрити и нерегламентирани места за изхвърляне на строителни, смесени битови и 

опасни отпадъци; 

Във връзка с горните предизвикателства, през 2021 г. ще бъдат заложени за изпълнение 

дългосрочни цели, заложени и в Националното и Общностно законодателства по опазване 

на околната среда, е необходимата предпоставка за постигане на чиста и здравословна 

околна среда, чрез: 

o Предотвратяване или намаляване на вредните въздействия върху населението в 

региона, причинени от неблагоприятни изменения в качеството на атмосферния 

въздух и климата, в резултат от различни човешки дейности; 

o Ограничаване въздействието на отпадъчните води, формирани в резултат от 

човешката дейност, върху повърхностните водни обекти. Съхраняване и 

подобряване качеството на повърхностните и подземните води; 

o Екологосъобразно управление на отпадъците чрез спазване на приоритетен ред 

(йерархия), включващ: предотвратяване на образуването на отпадъци, подготовка за 

повторната им употреба, рециклиране, друго оползотворяване (например 

оползотворяване за получаване на енергия) и на последно място обезвреждане при 

липса на друга алтернатива; 

o Да се постигне ограничаване на въздействието на опасни химични вещества и смеси 

върху човешкото здраве и околната среда чрез контрол на дейностите по 

производство, внос, употреба и съхранение  на химикали.  

o Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление на защитените 

територии; 

o Подобряване на информираността и повишаване активността на обществото. 

За преодоляване на посочените проблеми с управлението на отпадъците през 2021 г. ще 

се приложи: 

 Засилване контрола на незаконните автоморги със съдействието на служители на ОД 

на МВР, като инициатор на проверките ще е РИОСВ-Плевен. 

 Засилване контрола за нерегламентирани места за изхвърляне на строителни, смесени 

битови и опасни отпадъци; 

 Прилагане на стриктни и ефективни административно-наказателни мерки към 

оператори, които имат  задължение по Регламент (ЕО) № 1013/2006г., относно 

превози на отпадъци. 

През 2021 г. ще продължи осъществяването на контрол и ежемесечна обработка на 

информацията по изпълнение задълженията на общините, които са собственици на депа, за 

заплащане на дължимите месечни отчисления, съгласно разпоредбите на чл.60 и чл.64 от 

ЗУО. В тази връзка се води регистър на издадените решения за освобождаване на средства, 

по чл.25, ал.7 от Наредба № 7/ 19.12.2013г. По отношение задълженията за изграждане на 

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

системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ще се 

планира извършването на проверки в общините. През следващата година с приоритет ще се 

осъществяват и проверки на инсталации и съоръжения за съхранение и третиране на 

отпадъци, получени от  трансграничен превоз. 

По отношение на контролната дейност, през следващата година акцента ще е върху: 

 Запазване на тенденцията за прилагане на комплексен подход при проверка на 

обектите, в т.ч. и при извънредни проверки;  
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 При възможност – съчетаване на планови и извънредни проверки с цел оптимизиране 

на ресурсите (финансови, човешки и материали);  

 Действащите процедури, регламентиращи превантивната и контролна дейност на 

инспекцията, се актуализират при промяна на нормативната уредба и с цел 

подобряване работата на инспекцията; 
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ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel): 

1 Въздух; 

2 Води; 

3 Почви; 

4 Управление на отпадъците;  

5 Биологично разнообразие и НЕМ; 

6 ОВОС и ЕО; 

7 Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване; 

8 СЕВЕЗО и химикали; 

         8.1 Справка 8.3 Контролна дейност по Регламент (EС) 649/2012 относно износа и  

вноса на опасни   химикали (PIC) 

9 Комплексни проверки; 

10 Административно–наказателна отговорност и принудителни административни 

мерки; 

11 Политика по околната среда на регионално и местно ниво; 

12 Реализиране на екологични проекти; 

13 Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, 

повишаване на екологичното съзнание и култура. 

 

 


