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СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2015 г. - слаби и силни 

страни, изводи  

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

спрямо 2014 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2014 

г.  

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение  спрямо 2014 г.  

 

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

фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни  ситуации и сравнение 

спрямо 2014 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; 

 Контрол на вредни физични фактори – фактор “Шум”. 

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 по прилагане на Закона 

за водите (ЗВ): 

 Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти; 

 Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения. 

2.2.2 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с БД) 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. 
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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: 

 Битови отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; 

негодни за употреба батерии и акумулатори;  излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми; 

 Производствени отпадъци; 

 Съоръжения за третиране на отпадъци; 

 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци; 

 Контрол на търговци и брокери на отпадъци; 

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

превози на отпадъци. 

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 и ЗГМО. Резултати 

2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

 

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 

2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати 

 

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 

 

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) 
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 Регламент (ЕО) №850/2004 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 

 

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

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, 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 №9) 
2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и 

проблеми (Приложение №10) 

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

при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура 

(Приложение №11) 
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 2015 г. - слаби и силни 

страни, изводи   
 

В плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015 г. са включени  

проверки за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на 667 бр. обекти 

от “Регистъра на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ”. Планът е 

изготвен при спазване на нормативните изисквания за честота на проверките и след 

направен 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 др. 

В края на 2015 г. е отчетено 100 % изпълнение на плана по отношение на 

планираните за контрол обекти. Общият брой проверени обекти е 972. През отчетния 

период са направени 1201 бр. проверки, от които 756 бр. планови и 445 бр. извънредни 

проверки. Обобщена информация е дадена в таблица 1: 
 

Таблица 1. Контролна дейност за 2015 г.-обобщена 

Общ брой 

обекти, 

подлежащи на 

контрол и 

проверки от 

РИОСВ, 

включени в 

регистъра на 

обектите 

Брой планирани 

обекти за 

контрол през 

2015 г., включени 

в Таблица 2.  

Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол 

Брой проверени обекти през 

2015 г. 
% на 

изпълнение 

на Плана за 

КД за 2015г. 

(планирани/                                                                                    

проверени 

обекти) 

Общ брой 

извършени 

проверки 

(отчетените 

през 2015 г., с 

месечните 

отчети) 

Брой 

експерти, 

извършили 

проверките 

Планирани с 

Плана за КД 

в Таблица 2.  

Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол 

Извън Плана 

за КД (не 

включени в 

Таблица 2.  

Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол) 

1514 667 667 427 100 1201 26 

 

Силните страни на контролната дейност през 2015 г. могат да се обобщят, както 

следва: 

 Оптимизиране на контролната дейност на РИОСВ Плевен с цел ограничаване на 

разходите на финансов и експертен ресурс – съчетаване на планови и извънредни 

проверки, запазване на комплексния подход при проверка на обектите и др.; 

 Актуализирани са част от действащите процедури, регламентиращи превантивната и 

контролна дейност на инспекцията. Внедрена е нова процедура за реда и начина за 

изготвяне на годишни планове за контролната дейност и отчети за дейността на 

РИОСВ Плевен; 

 Продължаване на традицията за провеждане на работни срещи с цел обсъждане на 

решения на съда за отмяна на издадени НП и предприемане на коригиращи действия; 

 Добра координация между РИОСВ Плевени другите институции – МОСВ, ИАОС, РЛ 

Плевен, общини, структури на МВР, МЗХ, в т.ч.: 

o Подобрена е комуникацията с общините чрез съвместна работа в Програмните 

съвети за управление на КАВ, за анализ на изпълнението на общинските програми 

по чл. 27 от ЗЧАВ за намаляване нивата на замърсителите и при изготвянето на 

нови или актуализация на съществуващите общински програми; 

o Създадена е полезна практика за съвместна работа с друга РИОСВ, а именно 

РИОСВ гр.Русе. Оказано е съдействие с експертно мнение и участие при проверка 
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на проблемен обект. Обменяни са практики и мнения, свързани с работата и 

контрола на проблемни обекти със сходен предмет на дейност; 

o Между РИОСВ – Плевен и ОД “Земеделие” – Плевен и Ловеч, като по този начин 

превантивно са обхванати обектите, за които се е налагало промяна 

предназначението на земеделски земи и за които има издадени решения за 

преценяване необходимостта от ОВОС или решения по ОВОС; 

o Добър механизъм между членовете на комисиите по чл.157а от ЗООС, които води 

до ефективен контрол на обектите с висок и нисък рисков потенциал; 

 Във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО, по глава шеста от ЗООС, са получени 194 

становища, в т.ч.: 73 становища от БДДР; 115 становища от РЗИ; 1 становище от 

МОСВ, 1 становище от ДПП „Персина”, 2 становища от ДНП „Централен Балкан“, 1 

становище от ИАРА, 1 становище от БАБХ.. 

 Въведен ротационен принцип на експертите, осъществяващи контрол на условия от 

издадени разрешителни и регистрационни документи по Закона за управление на 

отпадъците; 

 Няма настъпили големи аварии с опасни вещества благодарение на прилагането на 

текущ и превантивния контрол за спазване на законодателството по управление на 

риска  от големи аварии; 

 Запазено е състоянието на съответствие на промишлените източници на шум с 

изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, чрез механизмите на 

контролен и собствен мониторинг и поставяне на адекватни условия по фактор “шум” 

в рамките на процедурите по ОВОС, ЕО и издаване на КР. 

 

Установени слаби страни през отчетния период са: 

 Невъзможност за съставяне на АУАН при установяване на нарушения на режима в 

заповедите за обявяване на защитени зони и територии и на условията в Решения по 

ОС, поради изискването на ЗАНН за вписване на дата на извършване на 

нарушението, а не на дата на установяването му (при проверки, вкл. по сигнали, 

обикновено се установява, че вече са проведени сеч, разораване и др. в защитени 

зони, направени са просеки в защитена територия и др., без да може да се установи 

на коя дата са извършени); 

 Наличие на нерегламентирани площадки за извършване на дейности с ИУМПС в 

частни имоти. Ефективният контрол е затруднен, тъй като нарушителите са 

физически лица и не предоставят информация за самоличността си. Даването на 

задължителни предписания и съставянето на АУАН от страна на РИОСВ Плевен, не 

е гаранция за преустановяване на нерегламентираната дейност с ИУМПС. 

Прилагането на принудителна административна мярка (заповед за запечатване на 

нерегламентираната площадка) не може да се осъществи поради това, че 

нерегламентираната дейност с ИУМПС в повечето случаи се извършва в двора на 

семейното жилище. С цел трайно решаване на проблема, РИОСВ Плевен подаде 

сигнал до Окръжна прокуратура Плевен с молба за съдействие и координирани 

действия между всички отговорни институции за принудителното изземване и 

предаване на ИУМПС от нерегламентираните площадки на лица с издаден документ 

по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. Усилията на РИОСВ Плевен ще 

продължат в тази насока и през 2016 г. заедно с Окръжна прокуратура Плевен, ОД на 

МВР и новото общинско ръководство; 

 Има складовете за съхраняване на негодни и с изтекъл срок на годност продукти за 

растителна защита (ПРЗ), които нямат законен собственик, което създава сериозни 

затруднения при даването на предписания за привеждането им в съответствие и 

налагането на принудителни и административно наказателни мерки. И през 2016 г. 

усилията ни ще бъдат насочени към установяване собствеността на складовете, 
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даване на предписания за съхраняване на събраните в тях негодни ПРЗ по начин, 

недопускащ замърсяване на околната среда или предаването им за обезвреждане на 

лица с документи по чл. 35 от ЗУО и саниране на складовете. Подготвят се писма с 

актуална информация и/или предписания за складовете за негодни ПРЗ до 

институции, собственици, както и кооперации и фирми, за които имаме информация, 

че са закупили дялове от ТКЗС, чиято собственост за били тези складове. 

 

С оглед на изпълнението на поставените задачи за предходната година независимо 

от затрудненията, може да се даде добра оценка за изпълнението на плана и ефективното 

прилагане на екологичното законодателството по компонентите и факторите на околна 

среда.  
 

1.1.Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, включително 

сравнение спрямо 2014 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

За контрол през 2015 г. са планирани 667 бр. обекти от “Регистъра на всички 

обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ”. В края на периода е отчетено 

извършването на 756 бр. планови проверки на 667 обекта, което представлява 100 % 

изпълнение на плана.  

 

Осъществената през 2015 г контролна дейност е съпоставима с дейността на 

РИОСВ Плевен през 2013 г. и 2014 г. – аналогично 100 % осъществен контрол на 

планираните обекти. Има лек спад в броя на извършените планови проверки, което е 

свързано с прилагането на комплексен подход при осъществяване на контрола и участието 

на поне двама експерти при проверка на един обект, както и увеличения брой извънредни 

проверки. 
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Планът за контролна дейност на РИОСВ Плевен през 2015 г. е съобразен и 

екологичните проблеми в региона и съответно приоритетите за контрол по компоненти и 

фактори на околната среда. Изпълнението на плана за контролна дейност за 2015 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 2015 г. по компоненти и 

фактори на околната среда 

№ 
Компоненти/ 

фактори на ОС 

Брой обекти, 

планирани за 

контрол през 2015 г. 

(съгласно 

съответните 

таблици по 

компоненти и 

фактори от плана за 

КД)  

Брой 

проверени 

обекти през 

2015 г.                                                                                                                                    

(от 

планираните) 

Брой планирани проверки  

съгласно Таблица 3.  

Планирани проверки по 

компоненти и фактори на 

околната среда 

Брой извършени 

планови проверки 

% на изпълнение 

на плана за КД за 

2015 г. спрямо 

проверени обекти 

1 КР 24 24 24 24 100 

2 СЕВЕЗО обекти 5 5 5 5 100 

3 Въздух* 160 160 170 170*** 100 

4 Води 85 85 80 80*** 100 

5 Почви 23 23 23 23*** 100 

6 Отпадъци 369 369 388 388*** 100 

7 Химикали 48 48 48 48*** 100 

8 Шум 12 12 12 12*** 100 

9 
Биологично 

разнообразие 
21 21 21 21 100 

10 Защитени територии 5 5 5 5 100 

11 Защитени зони 12 12 14 14 100 

12 ЗЛР 13 13 13 13 100 

13 ОВОС и ЕО 58 58 58 58 100 

14 
Екологична 

отговорност** 
7 7 7 7*** 100 

15 
Ограничаване 
изменението на 

климата 

11 11 11 11*** 100 

16 ГМО 3 3 3 3 100 

ОБЩО 856 856 882 143 100 

17 
Комплексни проверки 

(на обекти без КР) 
104 108**** 104 108**** 100 

 

* включени са и проверки на обекти с разрешителни по чл. 31 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) 

      
**по ЗОПОЕЩ и по Програми за отстраняване на минали екологични щети за РИОСВ, където се изпълняват такива програми

       

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

     

**** Извършени са общо 122 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда, от тях 108 бр. 

планови , както следва: 104 са планирани като комплексни, 5 бр. планови индивидуални проверки са трансформирани в комплексни 
поради настъпила необходимост да бъдат проверени по повече от 1 компонент или фактор на околната среда, 1 комплексна проверка е 

трансформирана в индивидуална поради констатиране на прекратяване на производствена дейност на обекта, 14 бр. са извънредни.

       
 

1.2.Анализ на извършените извънредни проверки, включително сравнение 

спрямо 2014г. 

 

През отчетния период са извършени 538 извънредни проверки на 526 обекта (в т.ч. 

и участие в Държавни приемателни комисии), което представлява 45 % от общо 

извършените проверки. Причините, наложили извършването на  извънредни проверки, са 

отразени в таблица 3: 
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Таблица 3. Извънредни проверки 

  

По 

изпълнение 

на 

предписание 

По 

жалба/ 

сигнал 

По 

заповед/ 

писмо на 

министъра/ 

директора 

на РИОСВ 

По 

заповед/                                                                                                                                                                              

писмо на 

областния 

управител 

По искане на 

прокуратурата 

/ МВР 

По 

постъпило 

ИН 

По издаване на 

разрешителен/                                                                                                                           

регистрационен 

документ от 

РИОСВ 

По 

искане за 

промяна 

на 

наложени 

текущи 

санкции 

Участие 

в 

ДПК** 

Други* 
Общ 

брой  

Извършени 

проверки 

бр. 

94 98 57 3 13 9 20 16 93 135 538 

Проверени 

обекти бр. 
92 96 55 3 13 9 19 16 93 130 526 

 

** участията в ДПК не се отчитат в месечните отчети за контролната дейност. 

% на извършените извънредни проверки спрямо общия брой извършени проверки е 45% с включени  ДПК и съответно 37% без 

участие в ДПК 

 

Основанията за извършване на извънредните проверки и тяхното процентно 

изражение спрямо общия брой извършени извънредни проверки е представено в следната 

графика: 

 
 

 

Най-голям дял от извършените извънредни проверки се пада на постъпилите в 

РИОСВ Плевен жалби и сигнали – 18 %. През 2015г. в РИОСВ Плевен са постъпили 111 

бр. сигнали и 8 бр. жалби. От тях: 

 3 бр. жалби и 58 бр. сигнали са основателни;  

 3 бр. жалби и 24 бр. сигнали са препратени по компетентност;  

 2 бр. жалби и 29 бр. сигнали са неоснователни.  

Наблюдава се лек спад в броя на подадените сигнали и жалби в сравнение с 2014 г. 

През 2015 г. се повишава процента на приетите сигнали, които са основателни, като в 

същото време се запазва като процентно съотношение броя на сигналите, препратени по 

компетентност в сравнение с 2014 г. 
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Разглеждани по компоненти и фактори, челните позиции при сигналите за 2015 г. 

отново принадлежат на биоразнообразие, отпадъци и въздух. Това се затвърждава като 

тенденция през последните няколко години. 

Преобладавали са сигнали и жалби относно нерегламентирано разкомплектоване 

на МПС, наличие на локални замърсявания с отпадъци, разпространяване на неприятни 

миризми и нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водни обекти. За всички 

сигнали и жалби са предприети съответните действия в срок – проверка на място, отговор 

до подателя, препращане по компетентност. При необходимост е търсено съдействие от 

други институция за участие в съвместни проверки или предоставяне на информация. 

По 17 % от извънредните проверки се падат на осъществения последващ контрол 

по дадени предписания и участие в ДПК. Значителен дял – 25 % са и извънредните 

проверки, отчетени като други. Извършените 135 бр. извънредни проверки в колона 

“Други” са свързани с: 

 проверки, извършени съвместно с други проверки в района – при идентифициране  

на нов обект, установена промяна в собствеността,  констатиран екологичен 

проблем и др. - 42 бр.;  

 проверка на защитени видове в безпомощно състояние - 26 бр.; 

 по искане на други държавни и общински институции - 11 бр.;  

 пломбиране/разпломбиране на савак - 8 бр.; 

 за взимане на водни проби - 4 бр.; 

 проверки на защитени дървета - 3 бр.;    

 за връчване на АУАН и прилагане на ПАМ - 3 бр.; 

 контрол на неорганизирани източници на прахови емисии и изпълнение на мерките 

в общ.програми по чл.27 ЗЧАВ - 3 бр.;  

 по процедура за класификация на отпадъци - 3 бр. и други. 

 

За сравнение спрямо 2014 г., през 2015 се наблюдава значително увеличение на 

извършените извънредни проверки – (45%, съответно 37% без участието в ДПК спрямо 

32,4 % извършени извънредни проверки през 2014 г.) Нараснал е броят на извършените 

през 2015 г. извънредни проверки за осъществяване на последващ контрол, по заповед/ 

писмо на министъра на МОСВ, по постъпили инвестиционни намерения  и заявления за 

издаване на разрешителен или регистрационен документ, по мотивирано искане за 

промяна на наложени текущи санкции и заповеди за участие в ДПК. Към описаните по-

горе извънредни проверки не могат да се приложат мерки за намаляването им. 

 

В останалите случаи, РИОСВ Плевен предприе следните мерки за намаляване броя 

на извънредните проверки: 

 препращане по компетентност на общините на жалби и сигнали, касаещи 

правомощията на общинските еко-инпсекторати и изискване на информация за 

предприетите действия; 

 съвместяване при възможност на извънредните с плановите проверки на съответните 

обекти. 

 

1.3.Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, включително сравнение спрямо 

2014 г.  

През 2015 г. са съставени 73 бр. актове за установяване на административни 

нарушения и са издадени 64 бр. наказателни постановления на обща стойност 104 950 лв.,  

като 7 броя наказателни постановления са издадени въз основа на съставени в края на 

2014 г. актове за установяване на административни нарушения. По 3 бр. АУАН не са 

издадени НП, тъй като същите не са надлежно връчени поради невъзможност да бъдат 

открит нарушителите, изпратени са за връчване чрез съответната община. 4 бр. НП ще 
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бъдат издадени през януари 2016г. въз основа на съставени 4бр. АУАН през декември 

2015г. 

През 2015г.  са прекратени 9 броя административнонаказателни преписки на 

основание чл.54 от ЗАНН, съответно и на основание чл.34, ал.3 от ЗАНН. 

За сравнение, през 2014г. са съставени 85 бр. актове за установяване на 

административни нарушения и са издадени 75 бр. наказателни постановления на обща 

стойност 120 820 лв., като 6 броя наказателни постановления са издадени въз основа на 

съставени в края на 2013г. актове за установяване на административни нарушения.  

През 2015г., от директора на РИОСВ – Плевен са наложени 9  текущи санкции за 

нарушение по чл.69 от ЗООС в общ размер 5 338,00 лв., от които  3 броя текущи санкции 

са за замърсяване на въздуха, съответно за 486.00 лв., 362.00лв. и 1526.00лв, а 6 броя 

текущи санкции са за замърсяване на воден обект, съответно за  1488.00 лв., 416.00 лв., 

278.00 лв., 172.00 лв., 33.00 лв. и 577.00 лв. От текущите през 2015г. санкции 11 бр. са 

отменени, 5 бр. са намалени, 5 бр. са спрени и 2 бр. са възобновени, а за сравнение през 

2014г. от директора на РИОСВ – Плевен са наложени 13 еднократни и текущи санкции за 

нарушение по чл.69 от ЗООС в общ размер 25 450 лв., като от текущите през 2014г. 

санкции 8 бр. са отменени, 13 бр. са намалени, 3 бр. са спрени, а 5 бр. са възобновени. 

През 2015г., като и през 2014г. принудителните административни мерки са по 5 бр. 

 

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

компоненти и фактори – включително предприети мерки по възникнали аварийни 

ситуации и сравнение спрямо 2014 г., резултати  

 
 

2.1. Въздух (Приложение 1) 

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол 

През 2015 г. са извършени 214 проверки по прилагане на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, при планирани 159 проверки на 151 бр. обекти и 11 проверки по 

прилагане на Закон за ограничаване изменение на климата, при планирани 11 проверки на 

11 обекта.  

По направления на контрол, плановите проверки се разпределят, както следва: 

 56 проверки на горивни и технологични неподвижни източници на емисии на 

неорганични замърсители (SO2, NOx, CO, прах); 

 23 бр. проверки на промишлени обекти с неподвижни източници на летливи 

органични съединения (ЛОС) в разтворители; 

 30 бр. проверки на оператори на инсталации – потенциални източници на емисии от 

вещества, нарушаващи озоновия слой и на оператори, извършващи дейност с тези 

вещества; 

 46 бр. проверки на оператори на инсталации – потенциални източници на емисии от 

флуорирани парникови газове и на оператори, извършващи дейност с такива; 

 14 бр. проверки на обекти, източници на ЛОС от бензини (бензиностанции); 

 45 бр. проверки на производители, вносители и търговци и различни категории 

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

От така описаните проверки, 69 са осъществени в рамките на комплексни проверки 

по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД), останалите са 

индивидуални, като в т.ч. са и проверките свързани с планов контролен мониторинг.  

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

чистотата на атмосферния въздух”, са участвали в 17 комплексни проверки на обекти с 

комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС.  

През отчетния период са осъществени и 47 извънредни проверки, 3 от тях в 

рамките на КПКД, 6 от тях по спазване на условия в КР, а именно:   
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 18 бр. проверки по жалби и сигнали; 

 14 бр. проверки за последващ контрол; 

 5 бр. проверки за съставяне на констативни протоколи по чл. 69, чл.69а, чл.69б, чл.69 

в от ЗООС; 

 3 бр. за налагане на принудителни административни мерки; 

 3 бр. проверки на нови обекти.  

 4 бр. проверки в гр. Плевен (3бр.) и гр.Долна Митрополия (1бр.) на  участъци от 

улична мрежа, тротоари и прилежащи строителни площадки, за контрол върху 

потенциални източници на неорганизирани емисии и/или навременното изпълнение 

на проекти, включени към мерките в общинската програма по чл. 27 от ЗЧАВ. 

Броят на извършените през 2015 г. проверки е общо 214 и е съпоставим с броя на 

проверките за 2014г. (общо 221), запазено е и съотношението между плановите и 

извънредните проверки за двете последователни години.  

При извършените проверки през 2015 г. са дадени общо 64 бр.  предписания, в т. 

число: 

 13 бр. предписания при индивидуални планови проверки; 

 22 бр. предписания при индивидуални извънпланови проверки; 

 25 бр. предписания при комплексни планови проверки; 

   2 бр. предписания при извънпланови проверки по спазване на „Условие 9. Емисии в 

атмосферата” в обекти с издадено КР; 

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

атмосферата” в обекти с издадено КР; 

От дадените предписания, 60 бр. са изпълнени в срок, останалите 4 бр. са с 

неизтекъл срок за изпълнение към 31.12.2015 г.  

Извън горепосочените, с писма на директора на РИОСВ – Плевен са дадени 5 бр. 

предписания, свързани със:  

 коригиране на представени планове за управление на разтворителите от оператори, 

задължени по Наредба № 7/2003 г.; 

Предписанията, издадени с писма са изпълнени. 

През 2015 г. са съставени 5 бр. АУАН по ЗЧАВ. По всички актове са издадени 

наказателни постановления (общо 5 бр.), които не са обжалвани и отменени. Влязло е в 

сила 1 НП, издадено през 2014 г. 

 

 Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен (области Плевен и Ловеч), са 

разположени 3 стационарни автоматични станции за мониторинг на качеството на 

атмосферния въздух (КАВ): 

 Автоматична станция Плевен (градски фонов/транспортно ориентиран  пункт); 

 Автоматична станция Никопол (градски фонов  пункт); 

 Автоматична станция Ловеч (градски фонов/транспортно ориентиран  пункт). 

На база анализ получените данни от посочените автоматични станции, РИОСВ – 

Плевен извършва периодична оценка на качеството на атмосферния въздух в региона. 

През 2015 г., във връзка с текущата оценка на КАВ, са изготвени за МОСВ и 

ИАОС: 

 365 бр. ежедневни бюлетини за състоянието на КАВ и регистрирани превишения на 

нормите;  

 12 бр. месечни справки за нивата (концентрациите) на фини прахови частици ФПЧ10, 

установени от АИС – Плевен, Ловеч и Никопол; 

 4 бр. тримесечни справки за измерените концентрации на полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) в АИС - Плевен; 
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 4 бр. тримесечни доклади за състоянието на КАВ по поречието на Долен Дунав (за 

гр. Никопол), във връзка с обслужване на Съвместна българо-румънска система за 

контрол на КАВ; 

 2 бр. шестмесечни доклади за състоянието на КАВ в градовете Плевен, Ловеч и 

Никопол по показатели ФПЧ10 и озон – за зимен (отоплителен) период 01.10.2014 – 

31.03.2015 г.  и  за летен (неотоплителен) период 01.04.2015 – 30.09.2015 г.; 

 годишна инвентаризация на емисиите от 10 бр. големи неподвижни (точкови) 

източници, отчитани с регистрационни (инвентаризационни) карти; 

 годишно докладване на нивата на замърсителите, превишенията на нормите и 

изпълнението на мерките за подобряване на КАВ в приетите 3 бр. общински 

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

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

 

Месечни доклади за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10 се публикуват на 

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

анализ с предходните две години. Периодичните доклади за състоянието на КАВ, както и 

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

 

Оценката на данните за 2015 г. показва, че концентрациите на основните 

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

изключение на показател фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10), а за АИС – 

Плевен и показател полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), във фракция на 

ФПЧ10. 
 

Обобщени  резултати  от  мониторинг  на ФПЧ10 

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) 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

АИС – 

Плевен 
70* 137 138 6 37 21* 64* 100 117 41,7 51,4 54,1** 

АИС – 

Ловеч 
80 150 86 0 28 1 80 122 85 38,9 52,9 42,4 

АИС/ 

ДОАС – 

Никопол 

76 87 66 4 4* 0 72 83* 66 36,9 43,5** 36,0 

МАС – гр. 

Луковит***  
10 - - 0 - - 10 - - 34,0 - - 

МАС – гр. 

Долна 

Митро-

полия***   

- 7 - - 1 - - 6 - - 33,1 - 

МАС – гр. 

Тетевен***   
- - 3 - - 0 - - 3 - - 25,2 

 

* За периодите има липсващи данни за ФПЧ10, по технически причини. 

** Средногодишна стойност на концентрацията на ФПЧ10 за 2014 г. за АИС – Никопол и за 2015 г. на АИС – 

Плевен е изчислена при наличието на по-малко от изисквания минимум (90%) валидни данни. 

*** Планов индикативен мониторинг с мобилна станция (51 денонощия за съответната календарна година). 
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 В сравнение с предходната година, в АИС – Плевен общият брой превишения на 

СДН за ФПЧ10 се е запазил, като е намалял относителният дял на превишенията през 

летния сезон. Увеличен е броят на дните с превишена норма през зимния сезон, с което се 

обяснява и слабото повишение на средногодишната концентрация. 

 За гр. Ловеч и гр. Никопол през 2015 г. са намалели както броят превишения, така и 

средногодишната концентрация, в сравнение с 2014 г., като са сравними с тези от 2013 г. 

Следва да се отбележи практическата липса на превишения през неотоплителния сезон (от 

април до октомври). 

Посочените данни показват, че превишенията на СДН за ФПЧ10 имат изразен 

сезонен характер 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. 

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

за 2015 г. е по-висока от тази през 2014 и 2013 г. Нивата на ПАВ са в ясна сезонна 

зависимост от горивните процеси в бита и са показани в таблицата по-долу. 

 

Обобщени  резултати  от  мониторинг  на  ПАВ  във  фракция  на  ФПЧ10 

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) 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

АИС – 

Плевен 
0,08 0,15 0,09 1,31 2,46 3,94 0,72 1,32 2,02 

 

Общините, които са определени като териториални единици с превишени норми 

и/или горни оценъчни прагове (съгласно Заповед № РД-969 от 12.12.2013 г. на Министъра 

на околната среда и водите), са задължени да разработят, актуализират и изпълняват 

Програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 

КАВ, (по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ). На територията на РИОСВ – Плевен такива програми 

изпълняват общините Плевен, Ловеч и Никопол, а в процес на разработване е Община 

Троян. Тези програми са неразделна част от програмите за опазване на околната среда на 

общините (по смисъла на чл. 79 от ЗООС), като съгласно ал. 4 “Програмите се приемат от 

общинските съвети, които контролират изпълнението им”.  

 

През 2015 г., във връзка с направения анализ на състоянието на КАВ по отношение 

ФПЧ10 и задълженията на съответните общини за предприемане на мерки за намаляване 

нивата на показателя, РИОСВ – Плевен предприе следните действия: 

 Изготвени са писма до кметовете на Община Плевен и Община Ловеч, във 

връзка с превишени СДН за ФПЧ10 през неотоплителния (летен) сезон, съдържащи: 

- искане да бъдат предприети всички възможни мерки относно подобряване 

чистотата на градовете и за засилен и по-ефективен контрол върху източниците на 

неорганизирани емисии на прах; 

- дадено предписание ежемесечно до 15-то число да се представя в РИОСВ – 

Плевен информация за предприетите конкретни действия по изпълнението за предходния 

месец на мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 във въздуха, от източници на 

неорганизирани емисии; 

- посочени конкретни показатели в рамките на компетентностите на общинската 

администрация, по които да се представя информацията. 
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 Ежемесечно са анализирани представените, съгласно дадените от РИОСВ – Плевен 

предписания, месечни отчети на Общини Плевен и Ловеч за извършените дейности за 

намаляване нивата на ФПЧ10. 

 Изготвено е писмено искане до Кмета на Община Плевен, за осигуряване 

участие на общински експерти за провеждане в неотоплителния (летен) сезон на 

ежемесечни съвместни проверки за контрол върху наличието на съществени 

неорганизирани площни източници на прахови емисии на територията на гр. Плевен и за 

навременно изпълнение на мерките за намаляването им. 

 Проведени са 4 бр. проверки в гр. Плевен на участъци от улична мрежа, 

тротоари и прилежащи строителни площадки, за контрол върху потенциални източници 

на неорганизирани емисии и/или навременното изпълнение на проекти, включени към 

мерките в общинската програма по чл. 27 от ЗЧАВ. За проверките са изготвени 

констативни протоколи. 

 При проверките са дадени 3 бр. предписания на Кмета на Община Плевен за 

предприемане на конкретни допълнителни действия за предотвратяване/ограничаване на 

неорганизираните прахови емисии и отлагането им върху уличните платна. 

Предписанията са изпълнени. 

 Извършен е преглед и анализ на изпълнението на мерките в представените 

годишни доклади за изпълнение на Програмите за опазване на околната среда по чл. 79 от 

ЗООС, част „Качество на атмосферния въздух”.  

 При анализа на мерките в Плана за действие към Програмите по чл. 27 от ЗЧАВ 

(неразделна част от горепосочените програми), не е констатирано неизпълнение на  

технически и информационни мерки. Не са реализирани 2 бр. регулационни мерки, които 

по същество са от национален мащаб. Обсъдени са с общините основните причини за 

неизпълнението им: липсата на  национални нормативни актове и стандарти относно 

твърдите горива и битовите горивни инсталации, водеща до  невъзможност за контрол и 

ограничаване емисиите при употребата на твърди горива с лоши екологични 

характеристики. 

 Изготвено е уведомително писмо до Кмета на Община Никопол за необходимостта 

от своевременно актуализиране на общинската програма, приключваща в края на 2015 г.; 

 Изискана е информация от Кмета на Община Троян, за етапа на изпълнение на 

предписанието за разработване на общинска програма по чл. 27 от ЗЧАВ; 

 Участие в  3 бр. заседания на Програмен съвет по оценка и управление на КАВ 

на Община Плевен; 

 Изготвяне и предоставяне на общини Плевен, Ловеч и Троян, на данни и 

анализи, необходими за изготвяне/актуализиране на общинските програми по чл. 27 от 

ЗЧАВ; 

 Извършен анализ на 2 бр. представени програми по чл. 27 от ЗЧАВ: 

 - коригирана и допълнена актуализирана програма на Община Плевен; 

 - предварителен вариант на програмата на Община Троян. 

 

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 Справка 1.7 към отчета. 

 

От допълнителните показатели за КАВ, РИОСВ – Плевен наблюдава специфичния 

за района на гр. Никопол замърсител – амоняк. На българска територия в региона няма 

промишлени източници на амоняк. Причината за замърсяването е трансграничен пренос 

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

неблагоприятни метеорологични условия, с източник  химическият завод DONAU CHEM 
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SRL в гр. Турну Мъгуреле, Румъния. Съгласно издаденото комплексно разрешително на 

завода, преходният период за привеждане в съответствие е приключил в края на 2014 г.  

Двустранната българо-румънска процедура предвижда периодичен (ежемесечен) 

обмен на данни, както и оперативно уведомяване на Агенцията за защита на околната 

среда в Телеорман - Румъния, от страна на РИОСВ Плевен, в случай на регистрирани от 

ДОАС Никопол поне 2 поредни превишения на средночасовата норма за концентрация на 

амоняк. Процедурата ангажира компетентните румънски власти да предприемат мерки за 

временно намаляване капацитета на химическия завод в Турну Мъгуреле за периода на 

неблагоприятните метеорологически условия, предизвикващи трансграничен пренос на 

замърсители.   

През 2015 г., както и през 2014 г., в АИС Никопол не са регистрирани превишения 

на средночасовата норма за пределно допустима концентрация на амоняк (СЧН 250 µg/m³) 

и на средноденонощната норма (СДН 100 µg/m³). Данните за последните три години са 

представени в таблицата по-долу: 

 

Обобщени  резултати  от  мониторинг  на  амоняк  за  гр. Никопол 

Автоматична 

измервателна 

станция 

Брой превишения на 

СЧН за амоняк  

(СЧН 250 µg/m
3
) 

Брой превишения на 

СДН за амоняк  

(СДН 100 µg/m
3
) 

Средногодишна 

концентрация на амоняк  

(µg/m
3
) 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

2013 

год. 

2014 

год. 
2015 

год. 

АИС/ ДОАС 

– Никопол 18 0 0 11 0 0 38,9 49,0 -* 

* Средногодишна стойност на концентрацията на амоняк за 2015 г. за АИС – Никопол не може да 

бъде коректно изчислена, поради наличието на по-малко от изисквания минимум (90%) валидни данни 

 

Намаляването на концентрациите на ФПЧ10 в градовете Плевен, Ловеч и Никопол, 

остава основен проблем пред управлението на КАВ на територията, контролирана от 

РИОСВ – Плевен. Решението е в зависимост както от ефективността и изпълнението на 

общинските програми, така и от мерки с национален характер, по отношение 

ограничаване емисиите от използваните твърди горива за отопление. 

В останалите райони, в които качеството на въздуха не е нарушено, общините 

предприемат мерки за запазване на КАВ, чрез изпълнение на програми за опазване на 

околната среда (ПООС по чл. 79 от ЗООС), спазване на разпоредбите и изискванията на 

действащото екологично законодателство.  

През 2015 г., във връзка с изтекли срокове на действие, РИОСВ – Плевен издаде 

предписания на общини Луковит, Никопол, Искър, Ябланица и Долна Митрополия, да 

изготвят и/или да представят актуални общински програми по чл. 79 от ЗООС. 

Предписанията са изпълнени. За подготовка на анализа за състоянието на КАВ в 

общините, във връзка с изготвяне както на посочените програми, така и на други 

средносрочни общински планове, през 2015 г. РИОСВ – Плевен предостави на 7 бр. 

общини данни и анализи да състоянието на КАВ и резултати от проведен емисионен и 

имисионен мониторинг на въздуха.  

 

 Големи горивни източници 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, работи едно дружество, 

стопанисващо големи горивни инсталации (ГГИ) по смисъла на Наредба № 10/2003 г. и 

новата наредба за ГГИ – “Топлофикация-Плевен” ЕАД. Общата топлинна мощност на 

ГГИ е над 500 MW, при използване на гориво природен газ.  

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 2015 година: 

 годишен доклад за емисиите от ГГИ през 2014 г., съгласно раздел Б на 

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

 2 бр. шестмесечни информации (доклади) по чл. 14 от Наредба № 10;  

 2 бр. доклади по чл. 39 от Наредба № 6/1999 г., за проведени собствени 

периодични измервания (СПИ) на емисиите, за които не се извършва непрекъснат 

мониторинг (SO2 и прах);  

 12 бр. месечни доклади за проведените СНИ през 2015 г. и годишен доклад за 

резултатите от СНИ през 2014 г.  

При анализа на резултатите от проведените СНИ и СПИ, не са констатирани 

превишения на нормите за допустими емисии.  

Във връзка с влизане в сила от 01.01.2016 г. на нови, по-строги норми за емисии от 

ГГИ, през 2015 г. РИОСВ – Плевен предприе следните действия: 

 Проверка на обекта в началото на 2015 г., при която е установено, че 

дружеството е предприело действия – изготвено писмено запитване до МОСВ и ИАОС, за 

получаване на дерогация по чл. 20 от новата наредба за ГГИ (освобождаване при 

определени условия от задължения за спазване на новите НДЕ за периода 01.01.2016 – 

31.12.2022 г.); 

 Проведена е работна среща в началото на април 2015 г. между експерти на 

РИОСВ – Плевен и на “Топлофикация – Плевен” ЕАД, относно методика на изчисление 

на полезна топлинна мощност за обществени мрежи; 

 Анализирана е с оператора информацията от получено становище на МОСВ, 

относно допустимост на дерогацията и приложимите норми за една от двете горивни 

инсталации (ИУ 1) на площадката. 

Информация за дейностите по привеждане на съществуващите големи горивни 

инсталации в съответствие с посочените наредби е дадена в Справка 1.1 към отчета. 

  

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници 

Информацията за действащите неподвижни горивни източници на емисии във 

въздуха на територията на РИОСВ – Плевен, включително според вида и консумацията на 

горива се актуализирана и поддържана и през изтеклата календарна година. 

През отчетния период са проведени периодични измервания на 176 бр. неподвижни 

източници на емисии (пробовземни точки) в 64 обекта, в това число: 

 3 бр. източници в 3 бр. обекти по утвърден от Министъра на околната среда и водите 

график за контролни емисионни измервания за 2015 г.; 

 173 бр. източници в 61 бр. обекти с проведени собствени периодични измервания 

(СПИ). 

Установени са превишения на норми за допустими емисии (НДЕ) при общо 7 бр. 

измервания, което представлява около 3,9 % от всички проведени през 2014 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, тенденция към спадане, в сравнение с предходната 2014 

и 2013 г. 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, собствени непрекъснати 

измервания (СНИ) провеждат 2 бр. обекти с общо 9 бр. източници. През 2015 г., след 

анализ на получените доклади за проведени СНИ, РИОСВ – Плевен издаде 93 бр. 

протоколи за оценка на резултатите (84 бр. месечни и 9 бр. годишни). Всички изискващи 

се годишни доклади за СНИ, съгласно чл. 50 от Наредба № 6/1999 г., са представени в 

срок и утвърдени. Не са констатирани превишения на НДЕ. 
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Основни източници на прах на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, са 

циментов завод “Златна Панега цимент” в с. Златна Панега, област Ловеч, Парова 

централа на дървопреработващо предприятие “Велде България” АД в гр. Троян (на гориво 

дървесина и дървесни отпадъци) и асфалтобазите в области Плевен и Ловеч.  

В “Златна Панега цимент” АД се експлоатират хибридни филтри за пречистване на 

отпадъчните газове от прах, в резултат от което в продължение на няколко години се 

наблюдават трайно ниски измерени нива на прах при провежданите СНИ и СПИ. 

Във “Велде България” АД, след изпълнение на програма за намаляване на 

емисиите, включително ремонт на пречиствателните съоръжения (циклони), нивата на 

прах и въглероден оксид от горивните източници достигнаха приложимите норми, 

съгласно резултатите от последното проведено СПИ. 

На територията на РИОСВ – Плевен се контролират общо 6 асфалтобази. Три от 

тях (3бр.) са  на текущи санкции за замърсяване на въздуха над допустимите норми. 

Размерът на санкциите е за тези обекти е определен на базата на доклади и протоколи от:  

o планови контролни измервания (за два от обектите) и  

o собствени периодични измервания СПИ (за една от асфалтобазите).  

При проведения планов контролен мониторинг са констатирани превишения на 

НДЕ на прах, СО и органични вещества (ТОС). На базата на доклад от СПИ е 

констатирано превишение на НДЕ на прах. 

През 2015 г. са изготвени общо 12 бр. преписки по процедури за санкции по чл. 69 

от ЗООС (налагане, намаляване, спиране, възобновяване и др.).   

Информацията за проведените контролни и собствени измервания на емисиите е 

дадена в Справки от 1.2. до 1.5. към отчета. 
  

 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини 

Към 31.12.2015 г., общият брой обекти, водени на отчет и отговарящи на 

изискванията за намаляване на емисиите от ЛОС при съхранение, товарене или 

разтоварване  на бензини е 141 действащи обекта (Справка 1.6). В този брой влизат: 

 77 бр. бензиностанции, отговарящи на изискванията на наредбата при построяване и 

пускане в експлоатация, 

 27 бр. действащи бензиностанции с производителност по-голяма от 1000  м³  и 

действащи бензиностанции, разположени в урбанизирана територия по смисъла на 

ЗУТ, независимо от тяхната производителност (съгл. чл. 13, ал. 1, т. 2, букви а) и б));  

 3 бр. действащи бензиностанции с производителност над 500 м³ (съгласно чл.13, 

ал.1,т. 3); 

 20 бр. действащи бензиностанции с производителност над 100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 

1, т. 4); 

 14 бр. действащи бензиностанции с производителност под 100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 

1, т. 4); 

 2 бр. петролни бази са с инсталирани и действащи инсталации за улавяне и 

регенериране на бензинови пари. 

В резултат на извършените проверки и направените констатации през 2015 г., към 

края на годината са установени 36 обекта (бензиностанции), които са преустановили 

дейност за неопределено време и 2 бензиностанции са възобновили дейността. 

Общият брой проверени обекти, попадащи под изискванията по Наредба № 16 от 

12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, 

товарене или разтоварване и превоз на бензини за 2015 г., е 15 бр. От тях 14 са планови и 

1 бр. извънпланова. Акцентът на проверките през годината беше насочен към нормалното 

функциониране и доброто техническо и експлоатационно състояние на съоръженията на 

бензиностанциите, които обезпечават изпълнението на Етап І за улавяне на бензинови 
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пари (УБП) и запознаване на операторите на проверените бензиностанции с измененията 

и допълненията на Наредба № 16, относно сроковете за изпълнение на нормативните 

изисквания по прилагане на Етап ІІ към съоръженията за разтоварване, съхранение и 

товарене на бензини. На един от проверените обекти са констатирано, че липсва 

техническото досие на инсталацията за  Етап ІІ за улавяне на бензинови пари (УБП). В 

изпълнение на даденото предписание досието е представено в РИОСВ-Плевен за заверка в 

указания срок. 

 През 2015 г. не са установени нарушения, които да водят до замърсяване на 

атмосферния въздух с летливи органични съединения (Справка 1.6.2) 

Към 31 декември са регистрирани петнадесет обекта, които отговарят на 

изискванията за Етап ІІ за улавяне на бензинови пари от Наредба № 16 (Справка 1.6.1). 
 

 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи 

органични съединения в разтворители 

За установяване задълженията на фирмите, извършващи дейности в обхвата на 

Наредба № 7 от 21.10.2003 г., през отчетния период е събрана информация от 77 

инсталации с употреба на органични разтворители.  

През 2015 г. в РИОСВ – Плевен са регистрирани 16 оператори, задължени по 

наредбата (с годишна консумация на органични разтворители за 2014 г. над праговите 

стойности), които осъществяват 6 вида дейности. Всички планове за управление на 

разтворителите (ПУР) са представени от операторите в нормативно определения срок до 

31.03.2015 г. Представените планове за управление на разтворителите са утвърдени и 

решенията за утвърждаването им са издадени до 31.05.2015 г. 

От горепосочените инсталации:  

 15 са в съответствие с емисионните норми, определени в Наредба №7/21.10.2003 г.; 

 1 инсталация е с превишена норма за общи емисии (НОЕ), за което на оператора е 

съставен акт за административно нарушение и наложена е имуществена санкция.  

За периода, в РИОСВ – Плевен са представени и анализирани 4 доклада за 

резултатите от проведени СПИ на емисии от ЛОС (общ въглерод), при които са измерени 

31 бр. неподвижни източници на емисии, за които са приложими емисионните норми, 

определени в наредбата. Представени са и са анализирани и 15 доклада от проведени СПИ 

на емисии от ЛОС от разтворители от 32 източника, извършващи дейности от обхвата на 

наредбата, с консумация под ПСКР. 

  През 2015г. са извършени 23 планови проверки за контрол върху изискванията на 

Наредба № 7 от 21.10.2003 г., в това число 18 в рамките на комплексни проверки по 

контролната дейност (КПКД). Издадени са общо 27 предписания, 22 от които в 

протоколите, съставени при проверките и 5 в писма. Предписанията, издадени в писма са 

свързани с корекция на данни в представените Планове за управление на разтворителите 

за 2014г. Всички са изпълнени. Освен плановите проверки, са извършени и 2 извънредни 

проверки на обекти с дейности от обхвата на наредбата за установяване на достоверността 

на данни, представени в годишна информация за консумация на разтворители за 2014 г. 

 Обобщената информацията за инсталациите (като поименни партиди) за 

календарната 2014г. е въведена и предадена на ИАОС в регистъра на националната 

информационна система. Операторите, декларирали консумация на разтворител над ПСКР 

и представили планове за управление на разтворителите за 2014г., са 16, с един (1бр.) 

повече от тези за 2013г. и е на нов обект – предприятие за производство на растителни 

масла, вкл. екстракция. Операторите с консумация под ПСКР, т.е. задължени да 

представят информация за консумацията на разтворители, са 58 т.е са с 2 повече от 

докладваните за 2013г. включени са две нови инсталации. Три от операторите са 

декларирали нулева консумация на разтворители за 2014 г. От всички задължени по 
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наредбата инсталации за 2014 г., една е с констатирано несъответствие с емисионните 

норми, определени в Наредба № 7/2003г., а именно превишени норми (НОЕ).  

 През отчетния период, промените в публичния регистър на инсталациите, 

извършващи дейности с разтворители, поддържан на интернет-страницата на РИОСВ-

Плевен са следните: 

 4 бр. заличени инсталации със заповед на директора; 

 6 бр. вписани инсталации с издадени удостоверения за регистрация; 

 2 бр. вписани промени в обстоятелствата. 

  

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

лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители  

В изпълнение на утвърдената със Заповед № РД-175/24.03.2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите Програма за мониторинг за оценка на съответствието с 

изискванията на наредбата по чл. 11а от ЗЧАВ, през 2015 г. са извършени проверки на 45 

обекта: 

 5 бр. на производители на бои и лакове;   

 7 бр. на вносители на бои и лакове;  

 15 бр. на търговци на едро и/или на дребно, включително търговски вериги; 

 4 бр. на автосервизи; 

 4 бр. на строителни фирми;  

 10 бр. на производствени инсталации в обхвата на Наредба №7/2003 г. с използване 

на бои, лакове и авторепаратурни продукти от обхвата на наредбата и с годишна 

консумация под долните прагови стойности.  

При проверките са направени  4 бр. предписания за: 

 представяне на счетоводна информация, доказваща данните, декларирани в 

ежегодната информация за пуснати на пазара продукти за нанасяне на покрития – 

4бр.  

Предписанията са изпълнени. 

Получена е информация от 7 регистрирани на територията на РИОСВ – Плевен 

производители и вносители на продукти в обхвата на Приложение № 1 към наредбата за 

количествата, пуснати на пазара през предходната календарна година.  

При направените през 2015 г. проверки от общо близо 273 т инспектирани  

наличности, не са открити продукти, неотговарящи на нормите за съдържание на ЛОС, 

определени за етап ІІ в наредбата. Не са открити и продукти с етикет, не съответстващ на 

изискванията на чл. 5 от същата наредба. Анализът на отчетния период - календарната  

2015г. повтаря анализа на контролната дейност през 2014г. Автосервизите, включени в 

програмата за мониторинг, поддържат наличности само на продукти за покрития на водна 

основа и разполагат с автобояджийски камери, пригодени за сушене на тези покрития. За 

проверените през годината продукти за нанасяне на покрития от категория А -”Бои и 

лакове” и за операторите, търгуващи и/или работещи с такива, могат да се обобщи 

следното: търговските обекти поддържат все по-малки наличности, предлаганите бои 

(латекс, фасаген, лакове, бои за дърво и метал и др.) са изключително на български 

производители. Разликата, по отношение на 2014г. е, че в търговските вериги се увеличава 

относителния дял на предлаганите бои и лакове на водна основа.  Операторите, ползващи 

продукти от обхвата на наредбата също не поддържат големи наличности, при повечето 

проверки са открити количества, отговарящи на консумацията за един-два дни. Видът на  

покритията, които се ползват (на водна основа или на базата на органичен разтворител) се 

диктува от  клиента, на покритията на водна основа се държи от европейските клиенти и 

на европейските пазари.   
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Информацията по чл.10 от наредбата относно прилагането на програмата за 

мониторинг за 2014г., предназначена за информационната система с база данни на ИАОС, 

е представена в определения срок. 

  

 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой 

През периода 01.01. – 31.12.2015 г. са осъществени общо 54 проверки във връзка с 

прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават 

озоновия слой и Регламент (ЕО) № 517/2014 г.  за флуорсъдържащи парникови газове. 

Направените проверки са в обекта, които използват хладилни и климатични системи и в 

които се извършват дейности, подлежащи на контрол по горепосочените регламенти. 

Проверени са  270 бр. инсталации. 

През месец март 2015 г. е изготвен и представен пред МОСВ обобщен годишен 

отчет по контрол и управлението на веществата, нарушаващи озоновия слой и 

флуорираните парникови газове, отнасящ се за периода 01.01.-31.12.2014 г. Резултатите от 

отчета са:  

 общ брой инсталации, регистрирани в РИОСВ – Плевен през отчетния период – 

1183бр.; 

 оператори на инсталации –209 бр.; 

 брой хладилни инсталации – 626 бр.; 

 брой климатични инсталации – 532 бр.;  

 брой топлинни помпи – 23 бр.; 

 брой гасителни инсталации – 2 бр.;  

 работещи инсталации – 1079 бр.; 

 не действащи инсталации през 2013 г. –105 бр.; 

 общ брой новорегистрирани инсталации – 83 бр.; 

 общо съдържащи се вещества в инсталациите, отчетени в РИОСВ – Плевен от 

операторите е 28861,41 кг, от които 1547,2 кг са озоноразрушаващи вещества; 

 използвани вещества за поддържане на инсталациите – 3181,02 кг, от които 356,0 кг 

за замяна на озоноразрушаващи вещества; 

 на територията на РИОСВ – Плевен са регистрирани 51 оператори, извършващи 

дистрибуторска дейност и сервизна дейност;  

 вещества, които са пуснати на пазара за сервизна дейност – 4829,9 кг; 

 вещества, които са използвани в сервизна дейност и пуснати на пазара –  4917,71кг; 

 вещества, които са останали на склад в края на отчетния период –2044,12 кг. 

Броят на регистрираните хладилни инсталации е нараснал незначително, докато 

броят на климатичните системи нараства с по-големи темпове спрямо предходния отчетен 

период. 

През отчетния период не са установени нарушения, водещи до прилагане на 

административно наказателни мерки. 

Анализът на резултатите показва продължаване на тенденцията към намаляване 

броя на инсталациите, работещи с ОРВ – само 168 бр. През 2015 г. спрямо 2014 г. се 

запази тенденцията към намаляване на установените нарушения по изпълнение на 

нормативните изисквания за контрол и управление на ОРВ и ФПГ и преустановяване на 

използваните озонразрушаващи вещества в сервизната дейност и в инсталациите, 

работещи с тези вещества.  

 

 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на 

парникови газове (РЕПГ) 

През 2015 г. са планирани и изпълнени проверки на 11 обекти с инсталации, 

попадащи в Приложение № 1 на Закон за ограничаване изменение на климата. 
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Контролната дейност е извършена в рамките на планови комплексни проверки. Не са 

констатирани нарушения на условията от РЕПГ и план за мониторинг. 

 

 Контрол на вредни физични фактори - фактор “Шум” 

През 2015 г. са проверени (на място и по документи) 33 бр. промишлени източници 

на шум в околната среда, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, от които: 

 12 бр. обекти с проведен планов контролен мониторинг по утвърден от МОСВ 

годишен график; 

 9 бр. обекти с планови проверки за изпълнение условията в комплексни 

разрешителни (в рамките на проведените проверки); 

 2 бр. участия в планови проверки за контрол на условия в решения по ОВОС; 

 4 бр. проверени извънпланово обекти, във връзка с постъпили жалби и сигнали; 

 1 бр. извънпланово проверен нов обект, в рамките на Държавна приемателна 

комисия, извършил СПИ по чл.27, т.1 от Наредба № 54/2010г.; 

 5 бр. проверени по документи (протоколи от СПИ) съществуващи обекти без 

издадено КР (извършили СПИ по чл.27, т.2 от Наредба № 54/2010г.). 

От извършените проверки, 4 бр. са единствено по фактор “шум”, останалите са 

проведени в рамките на комплексни проверки.  

Планът за контролната дейност през 2015 г. по фактор “шум” е изпълнен. При 

проверките са издадени 4 бр. предписания, които са изпълнени.  

Контролната дейност по фактор “Шум” е представена в Справка 6.12 на отчета.  

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. 

При един обект е установено превишение на граничната стойност за нива на шум в 

мястото на въздействие, в жилищна зона. Несъответстващият обект е склад за търговия с 

дървен материал и преработка за огрев, в с. Градище, общ. Левски, проверен поради 

постъпил сигнал за шум от рязане с моторни резачки.  

За привеждане в съответствие, от страна на РИОСВ – Плевен са предприети 

следните действия:  

 Издадено е предписание с постоянен срок, в обекта да не се извършват дейности (в 

т.число рязане), предизвикващи шум в околната среда над определените гранични 

стойности; 

 Изпратено е писмо до Кмета на Община Левски, за съдействие чрез периодичен 

контрол на място за спазване на предписанието; 

 Съставен е АУАН за превишено гранично ниво на шум за жилищна зона, издадено е 

наказателно постановление, което е обжалвано. 

 В рамките на извършените комплексни проверки, 9 бр. инсталации с издадени 

комплексни разрешителни са проверени по фактор “шум”, във връзка със задължения за 

провеждане през 2015 г. на собствени периодични измервания (СПИ) на показателите за 

шум в околна среда. От тях 6 бр. инсталации са провели СПИ, 2 бр. инсталации не са 

осъществявали производствена дейност за периода, 1 инсталация не е представила СПИ 

към датата на отчета. Не са установени превишения на определените в КР гранични 

стойности за нива на шум. При проверките не са констатирани неизпълнени условия по 

фактор “шум”.   

Регистърът на измерените промишлени източници на шум е актуализиран, като 

информацията е представена в ИАОС в нормативно определения срок - до 30 юни 2015 г.  

В сравнение с предходния отчетен период, през 2015 г. няма съществена промяна в 

броя измерени промишлени обекти. Броят на обектите с контролен мониторинг е 

относително постоянен и лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. За периода 2012 – 
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2014 г. не са констатирани превишения на граничните стойности за нива на шум в околна 

среда, за изтеклата 2015 г. е установен 1 бр. обект с превишение. 

През 2015 г., във връзка с подготовка на средносрочни общински планове и 

програми, по искане на заинтересованите общини са изготвени 7 бр. информации за 

контролираните източници на шум и резултатите от проведен мониторинг, за Общини  

Тетевен, Луковит, Априлци, Ябланица Никопол, Кнежа, и Долна Митрополия.  
 

 

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 21 бр. извънредни проверки във връзка с 

регистрирани 15 бр. сигнали и жалби, свързани с емисии на замърсители в атмосферата 

(8бр.) и разпространение на интензивни неприятни миризми (7бр.). По 14 бр. от тях са 

направени  проверки, 1бр. жалба (за емисии и миризми от съседска кухня) е препратена по 

компетентност на Община Плевен. При проверките на място за пет (5бр.) от тях е 

установено, че са основателни. За констатирани несъответствия с изискванията на ЗЧАВ 

на операторите са издадени общо 6 бр. предписания. Предписанията са изпълнени с 

изключение на едно с неизтекъл срок. Най-голяма част от сигналите (10бр.) са приети на 

„зеления” телефон, три (3бр.) от тях са получени по пощата, един (1бр.) по електронната 

поща и един  (1бр.) е подаден лично. 

Половината от  проверените сигнали и жалби (7 бр.) са за разпространение на 

интензивни миризми и са свързани основно с работата на два обекта -  предприятие за 

регенериране на отработени масла в гр.Луковит, стопанисвано от „Полихим – СС” ЕООД 

и предприятие за производство на метален амбалаж за хранителната промишленост в 

гр.Плевен, стопанисвано от „Сартен България” ООД.  

Направените в „Полихим – СС” ЕООД, в гр.Луковит извънредни проверки, по 

повод на сигналите са 7 бр. в т.ч. 3 бр. за последващ контрол. При една от проверките, по 

един от сигналите, обективно е констатирано разпространение на интензивна миризма 

извън площадката, в резултат на работата на инсталацията за дестилация на отработени 

масла. На оператора ще бъде съставен АУАН за неизпълнение на условие в комплексно 

разрешително. При проверките по другите два сигнала не е констатирано, посоченото в 

сигналите т.нар. „обгазяване”, не са констатирани и обективни  причини за възникване  на 

такова. Проверките за последващ контрол са по изпълнение на мерките  в програма за 

ограничаване на неорганизираните емисии от дейностите на площадката и по изпълнение 

на инструкцията за правилна експлоатация на пречиствателното съоръжение по време на 

преходни режими на работа. По предписание на РИОСВ-Плевен, извън задължителните 

условия на действащото към момента КР, операторът е представил програма за действия и 

мерки за ограничаване/предотвратяване  на емисиите от неорганизирани източници на 

площадката на „Полихим – СС” ЕООД. В изпълнение на програмата в обекта са 

предприети реални мерки за улавяне и пречистване на емисиите от работата с 

подгреваемите резервоари и на пътя на изходящите технологични газове, които се 

отвеждат за изгаряне във факела. Тези мерки се отнасят към най-съществените източници 

на емисии в обекта. По силата на същата програма е променена технологията на 

съществуващата контактна очистка – прави се при по-ниска температура с цел намаляване 

на емисиите на органични съединения във въздуха. 

При направените в „Сартен България” ООД проверки по сигнали за 

разпространение на интензивна миризма, описвана от жалбоподателите по различен начин 

(на химикали, на разтворители, сладникава и т.н.), няма констатации за разпространение 

на интензивна миризма, причинена от работата на инсталацията за лакиране на метален 

амбалаж извън границите на обекта. При една от проверките, по един от сигналите,  е 

усетена миризма само на покрива на сградата, в близост до комините на лакиращите 
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линии, но не и извън площадката на обекта. На оператора е предписано прецизиране на 

оценката на емисиите на ЛОС от разтворители, чрез провеждане на нови собствени 

периодични измервания. Представеният доклад и протоколи от проведените СПИ няма 

превишение на НДЕ, определени в Наредба 7 /2003г.  

Контролната дейност по повтарящи се сигнали и жалби, отнасящи се за едни и 

същи обекти е свързана с много проверки на място, работа по подготовката на тези 

проверки и докладване на резултатите от тях.   

Проверените сигналите за емисии на замърсители във въздуха са свързани основно 

с емисии на прах (организирани и неорганизирани) от различни  дейности и обекти, 

изгаряне на отпадъци за битово отопление  и др. Три от регистрираните сигнали за емисии 

на прах са били основателни, констатирани са несъответствия с изискванията на ЗЧАВ. На 

операторите, стопанисващи съответните обекти са издадени предписания за привеждане 

на изпускащи устройства и пречиствателни съоръжения  в съответствие. 

 

2.2. Води (Приложение 2)  

2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на 

Закона за водите (ЗВ). 

При провеждане на контролната дейност по опазване на водите през 2015 г. са 

проверени 104 обекта като са направени 165 проверки на водни обекти, обекти 

формиращи отпадъчни води и площадки за дейности с отпадъци. В плана за контролната 

дейност на РИОСВ Плевен за 2015 г. са предвидени проверки на 85 бр. обекти. Планирани 

са 106 броя проверки, от които участие в 16 бр. проверки на инсталации с комплексно 

разрешително и участие в 10 бр. проверки на площадки за дейности с отпадъци.  

Превантивният контрол, осъществяван от експертите е във връзка с участие в 

екологичен експертен съвет, участие в комплексни проверки по изпълнение на условия в 

решения по ОВОС, съгласуване проект на КР за наличие на необходимите пречиствателни 

съоръжения на площадката на инсталацията и др. През отчетния период са изготвени 83 

бр. вътрешни становища по процедури ОВОС, ЕО и 26 бр. становища за издаване и/или 

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

повърхностни водни обекти. Направени са всички проверки на обекти, формиращи 

отпадъчни води, предвидени с плана за контролната дейност през 2015 г. Последващият 

контрол, проведен през периода, е във връзка с изпълнение на дадени предписания. 

Експертите от направлението са участвали в 16 бр. държавни приемателни комисии 

на селищни ПСОВ, реконструкция на ВиК мрежи в населени места и др., 

междуведомствени комисии за проверка състоянието на водни обекти в области Плевен и 

Ловеч, междуведомствена комисия за проверка състоянието на мостови съоръжения в 

област Ловеч, междуведомствени комисии в общини Плевен, Ловеч, Ябланица, Троян, 

Тетевен и Априлци.  

 

 Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти 

Контролът на обектите, които формират отпадъчни води и заустват в повърхностни 

водни обекти е извършен по поречия. Плановите проверки през периода, общо 106 броя, 

са разпределени както следва: поречие Вит – 32 броя, поречие Осъм – 41 броя, поречие 

Искър – 25 броя, поречие Дунав – 3 броя, поречие Видима – 5 броя. От проверените 104бр. 

обекти през 2015 г., 58 бр. са с разрешително за заустване, издадено по реда на Закона за 

водите, 17 обекта са с комплексно разрешително (от които през 2015 г. е издадено КР на 

РД Луковит), 3 обекта са без разрешително за заустване, за 26 обекта не е необходимо 

разрешително за заустване в повърхностен воден обект. 

Направените през периода проверки са разпределени както следва:  

 54 бр. индивидуални планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води; 

 44 бр. индивидуални извънредни проверки;  
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 участие 36 бр. планови КПКД;  

 участие в 11 бр. извънредни КПКД;  

 участие в 16 бр. планови КПКЗ;  

 участие в 4 бр. извънредни КПКЗ.  

Извънредните проверки, в т.число участие в КПКД и КПКЗ през 2015 г. са по:  

 сигнали – 14 броя;  

 жалби – 1 брой;  

 последващ контрол – 14 броя; 

 по писма на МОСВ, ИАОС, БДДР и прокуратура – 6 броя;  

 по друга причина – 24 броя. 

При проверките са дадени общо 43 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимите нормативни документи по околна среда. Не са 

изпълнени 2 предписания, за които срокът към края на 2015 г. не е изтекъл. Направени са 

9 бр. предложения по реда на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции 

при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и 4 бр. 

предложения за отмяна и/или спиране на текуща санкция.  

През 2015 г. са съставени 7 бр. АУАН по Закона за водите. Издадени са 6 бр. НП, 4 

бр. от които са обжалвани и са в съдебна процедура, 1 бр. АУАН не е връчен към момента. 

 

В сравнение с предходния отчетен период са увеличени: проверените обекти през 

2014 г. от 96 бр. на 104 бр. през 2015 г., извършените комплексни проверки от 29 бр. през 

2014 г. на 36 бр. през 2015 г., дадените предписанията от 28 бр. през 2014 г. на 43 бр. през 

2015 г. Извънредните проверки, направени през 2014 г. са 62 и са съпоставими с 

направените през 2015 г. 59 проверки. Намален е броят на съставените АУАН, които през 

2014 г. са 9 бр., през 2015 г. – 7 бр., броят на текущите санкции по чл.69 от ЗООС в края на 

2014 г. са 6 бр., в края на 2015 г. – 3 бр. (отпадъчните води от 3 бр. обекти са приведени в 

съответствие с ИЕО, определени в разрешителните за заустване). 

Приоритет при провеждане на контролната дейност през периода бяха проверките 

на обекти емитери на отпадъчни води от списъка, утвърден със заповед № РД-930/ 

05.12.2014 г. на МОСВ. Съвместно с РЛ Плевен беше проведен мониторинг на отпадъчни 

води от обектите в списъка, общо 28 броя. Не беше извършено по 1 бр. пробовземане и 

изпитване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие с.Трънчовица, 

общ.Левски, Предприятие за производство на машини гр.Червен бряг, Промишлена 

инсталация за производство на хартия с.Черковица, поради това че при проверките 

обектите не са работили. При контролния мониторинг не са установени наднормени 

концентрации на приоритетни и приоритетно опасни вещества в отпадъчните води. 

Констатирани са превишения на ИЕО по показатели общ N за ПСОВ Кнежа и единични 

отклонения по БПК5 и неразтворени вещества за ПСОВ Троян. За установени превишения 

на ИЕО на 7 бр. титуляри на разрешителни за заустване са наложени санкции по реда на 

Наредбата за налагане на санкции. В края на отчетния период обектите с текущи санкции 

по ЗООС са 3 бр. Протоколите от контролния мониторинг на отпадъчни води и 

протоколите от контролната дейност на обекти с издадено разрешително за заустване са 

въведени в информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на 

водите.  

 

 Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения. 

На територията, контролирана от РИОСВ Плевен, работят шестнадесет селищни 

ПСОВ, от които 7 броя ПСОВ от населени места с над 10000 е.ж. – ПСОВ Плевен, ПСОВ 

Ловеч, ПСОВ Троян, ПСОВ Кнежа, ПСОВ Луковит, ПСОВ Червен бряг и ПСОВ Белене. 
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Пречиствателните станции на Луковит, Червен бряг и Белене са въведени в експлоатация 

през 2015 г.  

Отпадъчните води на гр.Плевен и промишлената зона на гр.Долна Митрополия 

постъпват за пречистване в ПСОВ, разположена в землището на с.Божурица. Станцията е 

с механично и биологично стъпало. Съоръженията от биологичното стъпало са в лошо 

техническо състояние. На площадката на ПСОВ няма съоръжения за отстраняване на 

биогенни елементи и резервоар дъждовни води. През периода не са извършвани СМР по 

проект за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция. При проведения 

собствен мониторинг на отпадъчни води през периода са констатирани единични 

отклонения по общ N и общ P. Срокът за достигане на  ИЕО на изход ПСОВ е 31.12.2015г.   

ПСОВ Ловеч е с механично и биологично стъпало. Има съоръжение за третиране 

на фосфорната замърсеност, което е въведено в експлоатация през 2015 г. Изпълнено е по 

проект, финансиран по ОП „Околна среда 2007г.- 2013г.“ През периода не са 

констатирани превишения на ИЕО по изпитваните показатели.  

ПСОВ Троян е с механично и биологично стъпало. Отстранява се азот и фосфор от 

отпадъчните води. Съоръженията на ПСОВ Троян се поддържат в изправност. През 2015г. 

завършиха строителните работи по Интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян. По 

време на изпълнението му са констатирани единични отклонения от ИЕО по БПК5 и 

неразтворени вещества.  

Канализационна мрежа с локално пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни 

води от централната част на гр.Априлци се експлоатира от ВиК АД гр.Ловеч по договор с 

Община Априлци. Пречиствателното съоръжение се поддържа в техническа изправност. 

ВиК операторът представя протоколи от собствен мониторинг на отпадъчни води. Не са 

установени отклонения от ИЕО.  

ПСОВ Ябланица е с механично и биологично стъпало. На площадката на станцията 

има съоръжения за обезводняване на генерираната утайка. Община Ябланица представя  

протоколи от собствен мониторинг на отпадъчни води на вход и изход ПСОВ. Не са 

установени наднормени стойности по изпитваните показатели. 

ПСОВ Кнежа е въведена в експлоатация в края на 2014 г. Станцията включва 

съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчните води. На площадката 

има съоръжения за обезводняване на генерираната утайка. Канализационната система на 

населеното място е изградена частично. В края на 2015 г. е предадена за експлоатация на 

„Аспарухов вал“ ЕООД гр.Кнежа. При проведения контролен и собствен мониторинг на 

отпадъчни води на изход ПСОВ са установени отклонения от ИЕО по показателя общ 

азот. Кметът на община Кнежа е представил в РИОСВ Плевен информация за обследване 

на канализационната система на гр.Кнежа и установените проблеми по изпълнение на 

някои от колекторите. Предстоят действия на общината за уведомяване на фирмата 

изпълнител и извършване на ремонтни работи по компрометираните участъци. 

ПСОВ с.Гложене е с механично и биологично стъпало. Няма съоръжения за 

обезводняване на генерираната утайка.  През 2015 г. обектът е проверен 4 пъти: по плана 

за контролната дейност, по писмо на МОСВ във връзка със сигнал и последващ контрол 

относно дадени предписания. При направената проверка по сигнала е установено, че 

обектът не работи. Дадено е предписание на Община Тетевен да се възстанови 

изправността на ПСОВ с.Гложене. Предписанието не е изпълнено в срок, за което е 

съставен АУАН на Кмета на Община Тетевен. След повторно предписание е възстановена 

работата на станцията, за което общината е уведомила РИОСВ Плевен. Община Тетевен 

няма договор с ВиК оператор за експлоатация и поддръжка на ПСОВ с.Гложене. 

ПСОВ с.Шипково е със съоръжения за механично и биологично пречистване на 

отпадъчни води от населеното място и обезводняване на генерираната утайка. При 

планова проверка на обекта не са установени нарушения на условия от разрешителното за 

заустване. Титулярът на разрешителното провежда собствен мониторинг на отпадъчни 
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води. Не са установени отклонения от ИЕО по изпитваните показатели. Община Троян 

няма договор с ВиК оператор за експлоатация на ПСОВ Шипково. 

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

Канализационна система с ПСОВ с.Тодоричене, Канализационна система с ПСОВ 

с.Петревене, Канализационна система с ПСОВ с.Румянцево и Канализационна система с 

ПСОВ с.Торос. При направените проверки през периода е установено, че съоръженията  

работят и са технически изправни. Община Луковит не е провела мониторинг и не е 

представила в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води от обектите,  за 

което са съставени 4 бр. АУАН на титуляра на разрешителното. Община Луковит няма 

договор с ВиК оператор за експлоатация на тези пречиствателни станции. 

През 2015 г. са въведени в експлоатация пречиствателните станции на Луковит, 

Червен бряг, Белене и с.Глогово, общ.Тетевен. 

ПСОВ Луковит е с механично и биологично стъпало, има съоръжения за 

обезводняване на генерираната утайка. За обекта има разрешение за ползване на ДНСК от 

м.май 2015 г. Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от канализацията на 

гр.Луковит, преди въвеждане на пречиствателната станция в експлоатация. В РИОСВ 

Плевен са представени протоколи от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води на 

вход и изход ПСОВ за м.юни и м.юли. Не са установени отклонения от ИЕО по 

изпитваните показатели. Община Луковит няма договор с ВиК оператор за експлоатация 

на пречиствателната станция. 

За строежи ПСОВ Червен бряг, ПСОВ Белене и ПСОВ с.Глогово, общ.Тетевен са 

назначени ДПК през м.декември 2015 г., в които са участвали представители на РИОСВ 

Плевен. Предприети са действия от общините и БДДР Плевен за издаване или изменение 

да разрешителните за заустване на отпадъчни води от канализационните системи на тези 

населени места в повърхностни води.  

През периода ефективно работилите пречиствателни съоръжения за отпадъчни 

води по поречия са: поречие Вит – 11 броя, поречие Осъм – 17 броя, поречие Искър – 6 

броя, р.Видима – 2 броя. Обектите, източници на отпадъчни води, които са без 

пречиствателни съоръжения или имат съоръжения, които не работят ефективно са: 

Поречие Вит  

“Астарта” ООД гр.Плевен, стопанисва цех за преработка на зеленчуци с.Бохот, 

който работи сезонно. На площадката на обекта има утаител, с които не се постигат ИЕО. 

През 2015 г. са установени превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, 

БПК5 и ХПК, за което на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС. 

Същата е спряна, поради спиране на производствената дейност. 

“Кондов Екопродукция” ЕООД гр.София, стопанисва предприятие за производство 

на млечни продукти в с. Старо село. За констатирани превишения на ИЕО по показателите 

неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот и общ фосфор през отчетния период на 

дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС. Към края на 2015 г. санкцията 

е намалена, поради намаляване на замърсяването. Размерът и е изчислен за показателите 

БПК5, ХПК и общ фосфор, по които са установени наднормени стойности.  

“Екобалкан” ООД гр.София, стопанисва предприятие за производство на млечни 

продукти гр.Тетевен. През периода е отменена текущата санкция на дружеството поради 

намален капацитет и установено съответствие на изпитваните показатели с нормите от 

разрешителното за заустване. 

Поречие Осъм 

“Матев млекопродукт” ЕООД гр.Ловеч, стопанисва предприятие за производство 

на млечни продукти в с. Горан. На площадката има изградени съоръжения за механично 

пречистване на отпадъчни води. За констатирани наднормени стойности по показателите 

неразтворени вещества, БПК5 и ХПК през м. март 2015 г. на дружеството е наложена 
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текуща санкция по чл.69 от ЗООС. Санкцията е спряна през м.юли, поради спиране на 

замърсяването. 

“Авис” ЕООД с. Йоглав, стопанисва предприятие за клане на птици в с.Йоглав. На 

площадката има пречиствателна станция за отпадъчни води, в която постъпват отпадъчни 

води от Кланица с.Йоглав и Птицеферма с.Умаревци. За превишения на нормите по общ 

азот, дружеството има текуща санкция. Санкцията е отменена през м.юли 2015 г., поради 

привеждане на заустваните отпадъчни води в съответствие с нормите. 

“Литекс моторс” АД гр.Ловеч, стопанисва завод за производство на автомобили в 

с.Баховица. На площадката има пречиствателна станция за битови отпадъчни води. На 

дружеството е наложена текуща санкция за констатирани превишения на ИЕО по 

показателите БПК5 и ХПК.  

Поречие Видима 

“Софарма” АД София, стопанисва фармацевтичен завод с.Врабево, общ. Троян. 

Отпадъчните води от обекта постъпват за пречистване в ПСОВ, изградена в съседен имот. 

През периода са установени превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, 

БПК5 и  нефтопродукти, за което на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от 

ЗООС.  

 

2.2.2 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с БД) и предприети 

мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за 

замърсяване на воден обект. Резултати.  

През отчетния период са постъпили 15 бр. жалби и сигнали за замърсяване на 

компоненти на околната среда. Сигналите са свързани с работата на промишлени 

предприятия, формиращи отпадъчни води, на животновъдни обекти, в имоти граничещи с 

водни обекти, обекти и жилищни сгради в населени места без канализационна мрежа, 

които заустват отпадъчни води във водни обекти, заустване на отпадъчни води от обекти 

без разрешително за заустване и др. Направени са проверки на място и са изготвени 

констативни протоколи. Проверени са следните по-големи обекти: 

„Ленокс Фроузън Фууд“ ООД с.Добродан, стопанисва предприятие за преработка 

на замразени плодове и зеленчуци с.Добродан. При проверка по сигнал е установено, че 

дружеството работи сезонно. От обекта се заустват отпадъчни води в р.Осъм, без 

необходимото разрешително. За нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р.Осъм 

е съставен АУАН. Дадено е предписание на представляващия дружеството да подаде 

уведомление в РИОСВ Плевен за инвестиционно предложение. Предписанието е 

изпълнено в срок. Обектът е включен в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен 

през 2016 г.  

„Винпром – Троян“ АД гр.Троян, стопанисва предприятие за производство на 

плодови дестилати и ракии гр.Троян. Дружеството има разрешително за ползване на воден 

обект. При проверка по сигнал е установено изтичане на отпадъчна каша в р.Осъм и 

оцветяване водите на реката в участъка, граничещ с площадката на предприятието. 

Дадени са предписания на дружеството за преустановяване заустването на отпадъчна 

каша в р.Осъм, почистване на замърсяването и др. със срок за изпълнение до седем дни. 

Предписанията са изпълнени в срок. Обектът подлежи на контрол през 2016 г. 

„Витекс – Троян“ АД гр.Троян, стопанисва предприятие за производство на 

щрайхгарни вълнени тъкани и нетъкан текстил гр.Троян. Дружеството има договор с ВиК 

„Стенето“ ЕООД гр.Троян за заустване на отпадъчни води в канализационната система на 

населеното място. Направена е комплексна проверка на предприятието по постъпил 

сигнал за оцветяване водите на р. Бели Осъм след „Витекс - Троян“ АД. При проверката е 

установено, че обектът не работи, след аварийна ситуация. Установено е оцветяване на 

водата в естествено формиран улей на територията на обекта, непосредствено до реката. 

Не е констатирано наличие на умряла риба в реката, не е установен теч на отпадъчни води 
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и химикали от съоръженията и площадката на предприятието, в р. Бели Осъм. При 

проверката са взети водни проби за изпитване от РЛ Плевен. На дружеството е дадено 

предписание да се установи източника на замърсяване и се предприемат мерки за 

отстраняване на аварията. Предписанието е изпълнено в срок. Протоколите от изпитване и 

цялата налична информация са изпратени в БДДР за предприемане на действия по 

компетентност. 

„Полтри“ ООД гр.Ловеч, стопанисва ферма за угояване на патици мюлари 

с.Йоглав. Направена е проверка по жалба за замърсяване на почви и подземни води. При 

проверката е установено, че на площадката не се извършва дейност по угояване на птици. 

На площадката има тръбни кладенци за водоснабдяване на обекта и земно - насипни 

съоръжения за отпадъчни води. Няма площадки за временно съхранение на торов отпадък. 

На представляващия дружеството са дадени предписания да предприеме действия за 

привеждане дейността на обекта в съответствие с изискванията на ЗООС. Жалбата е 

изпратена по компетентност до РЗИ Ловеч, ОДБХ Ловеч и БДДР Плевен. Обектът е 

включен в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016 г.  

Община Тетевен, стопанисва ПСОВ с.Гложене. Направена е проверка по сигнал, 

постъпил в МОСВ и изпратен по компетентност в РИОСВ Плевен. При проверката е 

установено, че обектът не работи. Дадено е предписание на Община Тетевен да се 

възстанови изправността на ПСОВ с.Гложене. Предписанието не е изпълнено в срок, за 

което е съставен АУАН на Кмета на Община Тетевен. След повторно предписание е 

възстановена работата на станцията, за което общината е уведомила РИОСВ Плевен. 

Обектът е включен в плана за контролната дейност през 2016 г.  

Най-честите нарушения на законодателството в областта на водите са свързани с 

неефективна работа на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, в резултат на 

което в повърхностните водни обекти заустват непречистени води, не изпълнени условия 

от разрешителни за заустване за не проведен мониторинг на отпадъчни води, заустване на 

отпадъчни води от обекти без разрешително за заустване.  

През отчетния период продължиха проблемите с работата на ПСОВ в населени 

места, за които няма сключен договор между община и ВиК оператор за експлоатация на 

пречиствателните съоръжения. Канализационната мрежа в тези населени места е частично 

изградена, на вход ПСОВ постъпват малки количества отпадъчни води с ниско 

замърсяване. Липсва регламент за задължително заустване на отпадъчни води от 

населението в новоизградените  канализации и ПСОВ и др. Такива са проблемите с ПСОВ 

Гложене, ПСОВ Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос. Очертават се проблеми с 

експлоатацията на ПСОВ Кнежа, във връзка с констатираните наднормени стойности по 

общ азот. Към 31.12.2015 г. не са извършвани СМР по проект за реконструкция на ПСОВ 

Плевен. Крайния срок за достигане на ИЕО по изпитваните показатели (в т.число по общ 

N и общ P, по които са установени наднормени стойности) на изход ПСОВ Плевен е 

31.12.2015 г. 

През 2015 г. завърши строителството на одобрените проекти за развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на ОП „Околна среда 2007 г. – 2013 г.“: 

Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 

водопроводна мрежа гр.Белене, Подобряване и изграждане на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в гр.Червен бряг, Подобряване на водоснабдителната и 

канализационна система на гр.Ловеч, Интегриран проект за подобряване водния сектор на 

гр.Луковит, Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян. 

За тези строежи са проведени ДПК и са издадени разрешения за ползване по ЗУТ.  

 

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 
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Към 01.01.2015 г. на територията, контролирана от РИОСВ-Плевен са разположени 

74 бр. склада, в които се съхраняват негодни продукти за растителна защита (от тях 5 бр. 

са централни) и 54 бр. ББ кубове. В два от складовете няма налични негодни ПРЗ и се 

водят досъдебни производства. Във връзка със сигнал през 2014 г в с.Голяма Брестница, 

общ. Ябланица е открит нов склад с негодни ПРЗ. 

През 2015 г. планово са проверени 4 площадки с 54 контейнери тип Б-Б куб и 5 

централизирани склада. При планова проверка в гр. Левски, където се намира площадка за 

съхранение на 17 бр. Б-Б куба е констатирано, че по външните стени на някои от ББ 

кубовете се наблюдават следи от стичане със зелен до жълто-кафяв цвят и външното 

покритие на повечето ББ кубове е паднало. Дадено е предписание Община Левски да 

уведоми „БалБок Инженеринг“ АД за направените констатации с цел предприемане на 

действия за установяване произхода на следите и възстановяване на външното покритие 

на Б-Б кубовете. Уведомени сме, че предписанието е изпълнено. При проверките не е 

констатирано замърсяване на почви с негодни ПРЗ.  

През 2015 г. продължи работата на комисия по Заповед на Областен управител 

(ОУ) на Област Ловеч и Постановление на Окръжна прокуратура (ОП) - Ловеч за 

проверка състоянието на складовете за негодни ПРЗ на територията на област Ловеч. 

Основната задача на комисията бе да установи състоянието, собствеността и да се 

набележат мерки за действие за складовете в лошо състояние. В периода от 17.12.2014 г. 

до 09.01.2015 г. са проверени всички складове в Ловешка област-34 броя. За 

констатираното е изготвен доклад, с предложения на комисията. Проведена е работна 

среща, на която са поканени компетентни органи по определяне на собствеността.  

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

писма до кметовете на общините, до установени и предполагаеми собственици на 

складове (посочени от присъствалите на проверките кметове на населените места). 

Върнатите писма са изпратени на кметовете на населените места за съдействие. Във 

връзка с писмо на РИОСВ Плевен, ОП-Ловеч е указала на кметовете на общините в област 

Ловеч и на директора на ОД „Земеделие“-Ловеч да установят собствеността на всички 

складове и да уведомят директора на РИОСВ-Плевен. За уточняване собствеността на 

складовете в община Ловеч, кметът на общината е изпратил писмо до министъра на MЗХ. 

Посочено е, че всички складове в община Ловеч, с изключение на този в с. Радювене и в 

гр. Ловеч са застроени върху имоти държавна собственост. Съгласно отговор на МЗХ 

(предоставен ни с писмо от 18.12.2015г.) няма информация и документи в МЗХ, 

удостоверяващи собствеността на МЗХ върху посочените складове. Намерени са и са 

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

за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), уточняващи собствеността на 

шест склада на територията на област Ловеч. Във връзка с дадените предписания е 

извършен ремонт на осем склада за негодни ПРЗ, частичен ремонт (ограничен достъп до 

негодните ПРЗ) на два склада, поставени са знаци за опасност на осемнадесет склада, 

извършен е ремонт на покривната конструкция на пет склада, почистена е растителността, 

включително дървесна, предпоставка в някои случаи за рушене на складовете, 

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

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

Извършен е последващ контрол, по дадени предписания, на складовете в пет 

населени места в област Ловеч, който доказа изпълнението им. Проверен е и склада в гр. 

Троян, собственост на Експерименталната база към Института по планинско 

животновъдство и земеделие към ССА, за който получихме информация и документи, че 

негодните ПРЗ са предадени на „БалБок Инженеринг” АД на 30.01.2015 г. за последващо 

третиране. Представени са договор, идентификационен документ, приемо-предавателен 

протокол, фактура. Сградата е санирана.  
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По информация и документи на ОА Ловеч и „БалБок Инженеринг” АД на 

30.01.2015 г. част ,1200кг негодни ПРЗ от новооткрития по сигнал склад за негодни ПРЗ в 

с. Голяма Брестница, община Ябланица (не вписан в регистъра на ИАОС), са предадени за 

обезвреждане.  

По заповед на кмета на Община Плевен е извършена проверка от комисия на 

склада за негодни ПРЗ в с. Коиловци. Установено е, че сградата е негодна за използване 

като склад. С писмо от директора на РИОСВ Плевен са дадени указания на собственика на 

сградата за предприемане на законосъобразни мерки за предаване на отпадъците от 

негодни ПРЗ за последващо третиране и саниране на сградата. Отпадъците са предадени 

по договор на „БалБок Инженеринг” АД.  

На 28.11.2014 г. ЗК „Божур”, с. Божурица, собственик на склада за негодни ПРЗ в 

с. Божурица, общ. Долна Митрополия е заличен търговец по Търговския регистър. Следва 

преписка на РИОСВ Плевен с ОП-Плевен за уточняване задължено лице за стопанисване 

на склада, след заличаване на кооперацията. С писмо от 03.12.2015г. общ. Долна 

Митрополия ни уведомява, че е извършен ремонт на склада през 2015г., съгласно Решение 

№ 929/2015г. на ОС-Д.Митрополия и предстои вписването му в регистъра на установените 

безстопанствени имоти на територията на общината. 

И през 2015 г. затрудненията при даването на предписания за привеждане на 

складовете в съответствие с нормативните изисквания и налагането на принудителни и 

административно наказателни мерки отново са поради липса на документи за собственост, 

често сградите не са отразени на скиците, значителна част от тях са на имоти на Държавен 

поземлен фонд-МЗХ, имоти под разпореждане на АДВ и др. Търсено е съдействието на 

ОП Плевен и Ловеч, ОУ Плевен и Ловеч, МЗХ, ОД „Земеделие” Плевен и Ловеч, 

кметовете на общините и населените места. Изпращани са писма до кметове на общини за 

предоставяне на актуална информация за състоянието на складовете и предприемане на 

мерки по компетентност.  

За състоянието на складовете за ПРЗ и предприети мерки са изготвени справки за 

МОСВ и ИАОС. С писмо от директора на РИОСВ Плевен ПУДООС е уведомено за 

състоянието на складовете на територията на област Ловеч и проблеми. Резултатите за 

състоянието на складовете за негодни ПРЗ, проверки и предприети мерки към 31.12.2015 

г. са отразени в Справки 4.7, 4.8 и 4.9 от отчета. 

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

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

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

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

планови и от комисии. Поддържа се и информация за водената кореспонденция с 

институции - доклади, справки, изпращане на информация за решаване по компетентност, 

писма във връзка с уточняване на собствеността, заповеди, постановления на 

Прокуратура, сигнали и други. 

 

2.3.2.Оценка на състоянието на почвите, мониторинг 

Във връзка с опазването на компонент почви от увреждане, през 2015 г. са 

извършени 42 проверки:  

 23 планови индивидуални проверки; 

 10 комплексни проверки на 5 обекта с издадени КР във връзка с контрол по 

изпълнение на условия в КР по компонент почви, вкл. мониторинг на почвите и 5 обекта с 

решения или преценка за ОВОС във връзка с контрол по изпълнение на условия и мерки 

по опазване на почвите и ЗН, от които 1 извънредна; 

 9 извънредни проверки, от които 6 индивидуални (2 бр. по 2 сигнала, 1 бр. е 

последващ контрол, 1 бр. по Постановление на Районна прокуратура (РП)-Никопол, 1 бр. 

по Постановление на РП-Ловеч и 1 проверка на част от стопански двор в гр. Летница) и 3 
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са комплексни проверки (КПКД) по компоненти води и почви във връзка с 1 жалба, 

1сигнал и последващ контрол по жалбата. При проверките са дадени 4 предписания (3 бр. 

от индивидуални проверки и 1 бр. от КПКД) и 1 предписание с писмо, от които 3 бр. са 

изпълнени, по 4 – тече досъдебно производство. 

Проверени са следните обекти: 

 12 проверки на 10 животновъдни обекта (ЖО), от които 7 планови, 3 бр.  КПКД-2 бр. 

по 1 жалба (1 пр. е последващ контрол) и 1 сигнал, а 2 бр. са последващ контрол по 

предписания, които са изпълнени. За сравнение през 2014 г. са извършени 14 проверки на 

10 ЖО, от които 8 са планови, 2 КПКД по 2 сигнала и 4 проверки - последващ контрол по 

предписания, които са изпълнени. Констатирано е, че формираният от животновъдната 

дейност торов отпад се съхранява от земеделските производители, които имат 

регистрирани животновъдни обекти по подходящ начин (на обособени 

водонепропускливи площадки). След необходимия престой от около 6 месеца (съгласно 

правилата за добра земеделска практика по т.н. Нитратна директива) се използва 

(оползотворява) за наторяване на земеделски земи. При проверките не е констатирано 

замърсяване на почви с пресен торов отпад. 

 7 проверки на обекти за добив на нефт и/или газ, от които 6 планови (5 бр. на ПДНГ 

АД и 1 бр. на неизползваем сондаж за добив на газ в с. Деветаки, общ. Ловеч) и 1 проверка 

по сигнал, касаещ се за замърсяване от нефтопровод. За сравнение през 2014 г. са 

извършени 7 проверки, от които 5 планови находища за добив на нефт и/или, 1 проверка 

по сигнал и 1 проверка на неизползваем сондаж за добив на природен газ И-Е-2, с. 

Деветаки, общ. Ловеч, която е последващ контрол по дадени предписания с писмо от 

проверка по сигнал.  

Проблем по опазването на почвите от замърсяване е липсата на предприемане на 

действия от страна на Министерство на енергетиката (МЕ) за трайно решаване на въпроса 

с неизползвам сондаж за добив на природен газ на територията на област Ловеч, а именно: 

периодично изтичане на газ и/или газов кондензат, водещо до евентуално замърсяване на 

почви и действия по почистване на замърсен терен. През 2015 г. Областният управител 

(ОУ) на област Ловеч отново е уведомил МЕ за този проблем. През м. май 2015 г. е 

сформирана комисия от представители на дирекция „Природни ресурси и концесии“ към 

МЕ и Областна администрация (ОА)-Ловеч. От представения протокол е видно, че по 

време на проверката са направени обсъждания относно собствеността върху 

съоръжението и възможностите за осигуряване на финансиране за неговата консервация 

или ликвидация, като за резултата от проверката ще бъде изготвен доклад до Министъра 

на енергетиката с предложения за действие. За направените предложения и взети решения 

съответно ще бъде уведомен ОУ на област Ловеч. През м. юли 2015 г., след извършена 

съвместна проверка от експерт от РИОСВ-Плевен и представител на ОА-Ловеч, ОУ на 

област Ловеч отново е уведомил МЕ за резултатите от проверката: изтичане на газ от 

горния фланец и мирис на газ със заключение, че следва да се предприемат спешно 

действия за овладяване и ограничаване изтичането на газ, както и за недопускане на щети 

и аварии. Освен това ситуацията е усложнена от факта, че сондажът са намира в близост 

до с. Деветаки. Молбата им е да бъдат уведомени за становището на МЕ и предприети 

действия от тяхна страна относно направените констатации от проверката от м. май 2015 

г. Към този момент в РИОСВ-Плевен не е постъпила друга информация от ОУ на област 

Ловеч, който има ангажимент след получаване на информация за направени предложения 

и взети решения от МЕ, да я представи в РИОСВ –  гр. Плевен.  

 8 планови проверки (заложени в индивидуалния план по почвите за 2015 г.) на 3 

площадки с 53 контейнери тип Б-Б куб и 5 централизирани склада. При планова проверка 

на 17 бр. Б-Б куба в гр. Левски е констатирано, че по външните стени на някои от ББ 

кубовете се наблюдават следи от стичане със зелен до жълто-кафяв цвят и външното 

покритие на повечето ББ кубове е паднало. Дадено е предписание Община Левски да 
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уведоми „БалБок Инженеринг“ АД за направените констатации с цел предприемане на 

действия за установяване произхода на следите и възстановяване на външното покритие 

на Б-Б кубовете. Уведомени сме, че предписанието е изпълнено. При проверките не е 

констатирано замърсяване на почви с негодни ПРЗ. Същият брой проверки са извършени 

и през 2014 г. 

 2 планови проверки на землища на територията на 2 общини (Долна Митрополия и 

Искър) във връзка с контрол по предотвратяване на вредни изменения върху почвата в 

следствие от изгаряне на стърнища и растителни остатъци, на чиито територии през 2014г. 

е констатирано изгаряне на стърнища и има съставени АУАН. При проверките не е 

констатирано изгаряне на стърнища. За сравнение през 2014 г. са извършени 21 проверки, 

от които 16 планови и 5 извънредни проверки (по 4 сигнала и 1 проверка в близост до 

масиви, които са проверявани по план). 

 10 комплексни проверки на 5 обекта с издадени КР във връзка с контрол по 

изпълнение на условия в КР по компонент почви, вкл. мониторинг на почвите и 5 обекта с 

решения или преценка за ОВОС във връзка с контрол по изпълнение на условия и мерки 

по опазване на почвите и ЗН, от които 1 извънредна. При проверките е констатирано, че 

условията в КР се изпълняват, като някои от операторите са пристъпили към 

актуализиране на КР във връзка с новите нормативни изисквания или проблеми с базовото 

състояние на почвите. Също така е установено, че поставените условия и мерки с 

решенията или преценката за ОВОС се изпълняват; 

 1 бр. е последващ контрол; 

 2 извънредни проверки-други. 

През 2015 г. е съставен 1 бр. АУАН по ЗООС във връзка с проверка от 2014 г. за 

това, че не са взети мерки за предотвратяване на вредни изменения, изразяващи се във 

физическа деградация - последици от изгаряне на стърнища и растителни остатъци. 

Издадени са общо 5 наказателни постановления (4 бр. НП във връзка със съставени през 

2014 г. АУАН по ЗООС и 1 бр. НП по съставен АУАН от 2015 г.), които са влезли в сила ( 

4 бр. от които след обжалване), на обща стойност 3 200 лв. 

 Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени 106 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР (93 бр.), по проекти за 

рекултивация на стари депа (3 бр.), по ГДОС за 2014 г. на обекти с КР (10 бр.). Изготвена 

е информация по компонент почви за 6 общини във връзка с изработване на Общи 

устройствени планове (ОУП).  

През 2015 г. Регионална лаборатория - Плевен е изпълнила утвърдените програми 

за почвен монторинг от Изпълнителния директор на ИАОС, описан в Справка 3.6 от 

отчета. По мониторинг І ниво – широкомащабен мониторинг са наблюдавани 8 пункта. 

Изпитването на почвените проби за тежки метали (ТМ), органични замърсители и 

пестициди ще бъде готово до 31.03.2016 г. съгласно програмата. По почвен мониторниг ІІ-

ро ниво – вкисляване през 2015 г. е наблюдаван пунктът с. Велчево. Изпитването на 

почвените проби е готово и протоколите с резултатите са внесени в РИОСВ-Плевен. По 

почвен мониторниг ІІ-ро ниво – засоляване през 2015 г. са заложени за наблюдение 3 

пункта: с. Брест, с. Дъбован и с. Загражден. Съгласно утвърдените програми за 2015 г. 

оценката и анализа на получените резултати се извърша от отдел „МБРГЕП“ в ИАОС в 

срок до 1 месец от постъпването на данните от информационната система.  

Във връзка с изпълнение на програмата за почвен мониторинг – ІІІ ниво – локални 

почвени  замърсявания - 2015 г. към ИАОС, през м. декември 2015 г. в ИАОС е 

предоставена актуална информация за състоянието на складовете за съхранение на 

негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) (регистри) на 

територията на област Плевен и област Ловеч. Информацията е изготвена съвместно с 

експерт по опасни отпадъци в РИОСВ – Плевен, след получаване на информация от 
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кметовете на общините и съгласуването й с РД ПБЗН Плевен и Ловеч и ОДБХ Плевен и 

Ловеч.  

Подробна информация за складовете е отразена в Справки 4.7,  4.8 и 4. 9 от отчета. 

 

2.3.3.Рекултивации 

През 2015 г. е взето участие в 2 комисии за рекултивация на минни обекти в ОД 

„Земеделие“ – Плевен: 1 комисия за определяне размера и границите на площи, 

подлежащи на рекултивация на нарушените терени на минен обект (кариера) и 1 комисия 

за приемане на техническа рекултивация на минен обект (кариера), назначена от 

Министъра на земеделието и храните със Заповед № РД 46-669/12.08.2015г.  

 

2.3.4.Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ 

сигнали 

През 2015 г. са извършени 3 проверки по 3 сигнали (2 бр. индивидуални и 1 бр. е 

КПКД по компоненти води и почви), 2 от които са основателни и 2 проверки по 1 жалба, 

които са КПКД по компоненти води и почви. Жалбата е основателна. При проверките са 

дадени общо 2 предписания. 

За сравнение през 2014 г. са извършени 7 проверки по 7 сигнали, от които 4 са били 

за изгаряне на стърнища, 1 на ЖО и 2 други. 

Видно е, че през 2015 г. броят на сигналите значително е намалял. 

При проверка по сигнал, касаещ се за замърсяване от нефтопровод на сондаж към 

находище за добив на нефт е констатирано, че концесионерът на находището веднага е 

спрял сондажа, предприети са мерки по отстраняване на проблема, а засегнатият терен в 

района е почистен и възстановен. Замърсените с нефт растителност и почви се съхраняват 

временно в база на концесионера. 

При проверка по сигнал на терен в землището на гр. Левски е констатирано 

замърсяване на почви с нефтопродукти от неизвестен извършител. Имотът е собственост 

на Община Левски. Дадено е предписание общината да предприеме действия за 

почистване на замърсените с нефтопродукти почви като се спазят разпоредбите на Закона 

за управление на отпадъците, с конкретен срок за изпълнение. Към момента 

предписанието не е изпълнено, тъй като тече съдебно производство: община Левски е 

отправила сигнал към Окръжна прокуратура  (ОП) – гр. Плевен, образувана е преписка, а 

постановлението е препратено на Района прокуратура – гр. Левски по компетентност.  

По сигнал за незаконно изградена и функционираща кравеферма в гр. Червен бряг и  

замърсяване на околната среда и въздуха, е извършена комплексна проверка (КПКД) по 

компоненти води и почви. Констатирано е, че формираният твърд торов отпад, примесен 

със слама се събира в ремарке и се извозва ежедневно за временно съхранение на 

бетонирана торова площадка чрез договор със собственика на имота. Не е констатирано 

замърсяване на почви с пресен торов отпад. 

През 2015 г. по една жалба са извършените 2 проверки (текущ и последващ контрол) 

на ферма за патици. При проверките, които са КПКД по води и почви, по компонент 

почви е дадено 1 предписание, което е изпълнено. Не е констатирано замърсяване на 

почви с пресен торов отпад. 

 

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: 

През 2015 г. са извършени 591 бр. проверки по прилагане изискванията на Закона 

за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. От тях, 472 бр. 

са индивидуални проверки, взето е участие и в 119 бр. комплексни проверки – 100 бр. по 

повече от един компонент или фактор на околната среда и 19 бр. - на обекти с издадени 
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комплексни разрешителни. При проверките са дадени 296 бр. предписания за привеждане 

на дейностите по третиране на отпадъци в съответствие с екологичните изисквания, от 

който 206 бр. са дадени при индивидуални проверки, 84 бр. при комплексни проверки по 

повече от един компонент или фактор на околната среда и 6 бр. при проверки на обекти с 

издадени комплексни разрешителни. От тях 291 бр. са изпълнени, 1 е с неизтекъл срок 

към края на 2015 г., за 4 бр. от дадените неизпълнени предписания са съставени АУАН. 

 

Общият брой извършени индивидуални и комплексни проверки по повече от един 

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

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

следната графика: 

 

 
 

Проверките за осъществяване на последващ контрол са основание за извършване 

на 34,42% от общия брой извънредни проверки по управление на отпадъците през 2015г. 

Проверките по искане на МОСВ и във връзка с подадени в инспекцията сигнали 

съставляват съответно 23 % и 16%. В графа „Други“ най-голям дял се пада на проверките 

по подадени заявления за издаване или прекратяване на документи по чл.35 от ЗУО. 

 

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

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

компонент или фактор на околната среда и на обекти с издадени комплексни 

разрешителни. 
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 Битови отпадъци 

Във връзка с управлението на битовите отпадъци и задълженията на кметове на 

общини, на основание чл.113, ал.2 от ЗУО е извършен контрол в 19
 – те 

общини на 

територията на РИОСВ Плевен.  

Развитие на проектите за регионално управление на отпадъците  

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

на необходимите нови регионални съоръжения за обезвреждане на битови и други 

неопасни отпадъци в Региони Плевен, Луковит и Левски /Никопол/. Проектите за 

изграждане на Регионални системи за управление на отпадъците бяха финансирани по 

Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци” от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с бенефициенти – 13 

общини от Плевенска и Ловешка област. Собственият финансов принос по тези проекти 

на общините е осигурен чрез натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО. 

През отчетния период са издадени 14 бр. решения за разходване на средства по реда на 

чл.24 и чл.25 от Наредба №7 /19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци на 13-те общини 

– бенефициенти. 

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

подобекти от строежите: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 

в регион /Левски Никопол/ – етап Б; „Външни връзки за обект „Регионален център за 

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

управление на отпадъците гр. Плевен – I-ви етап" и  „Регионална център за управление на 

отпадъците гр. Луковит" са издадени разрешения за ползване на строеж, по реда на ЗУТ: 

 за Регион Плевен – 30.10.2015 г.  

 за Регион Луковит – 27.11.2015 г. 

Развитие на системите за разделно събиране на битови отпадъци 

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

 общини на територията на РИОСВ 

Плевен имат задължения за изграждане системи за разделно събиране на отпадъци от 

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

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

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

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

Общините изпълняват задълженията си относно разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци от домакинствата чрез сключване на договори с организации 

по оползотворяване и/или лица, притежаващи необходимите разрешения. Единадесет 

общини имат сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от 
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опаковки. За разделно събиране на други масово разпространени отпадъци (НУБА, 

ИУЕЕО, ИУМПС и др.), са сключени договори с организации по оползотворяване в 8 

общини, а в 5 общини – договори с фирми, притежаващи необходимите разрешения. 

Предприети са действия за осигуряване на площадки за разделно събрани отпадъци 

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

общинска собственост, в 1 община е сключен договор с оператор на съществуваща 

площадка, в 2 общини е осигурен терен, за който текат административни процедури (ЗУТ, 

ЗОП, ЗУО), 1 община е в процес на договаряне с оператор на съществуваща площадка. 

 

Прилагане на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци  

От депата за неопасни отпадъци, заведени в регистъра на ИАОС, действащи през 

2015г. на територията на РИОСВ – Плевен са 15 депа, от които 2 регионални и 13 

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

27.08.2013. С преустановена експлоатацията са четири общински депа – Кнежа, Ловеч, 

Летница, Угърчин. Във връзка с актуалното състояние на депата, експлоатацията им и 

спазването на нормативните изисквания, са извършени 25 бр. проверки на общински депа 

за битови отпадъци и дружествата – оператори, въз основа на договори с общините - 

собственици на депа. В МОСВ е изпратена подробна информация относно: извършената 

контролна дейност по изпълнение на заповедите за прекратяване експлоатацията на депа; 

регионалните депа в процес на изграждане; въведените в експлоатация регионални депа и 

проектна готовност за общинските депа, подлежащи на рекултивация.  

Проектите за крайна рекултивация на терените на закритите общински депа 

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

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

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

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

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

Завършено е изпълнението на етап техническа рекултивация от проектите за 

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

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

първите етапи от биологичната рекултивация на депо Летница и депо Кнежа.  

През отчетния период е извършван контрол и ежемесечна обработка на 

информацията по изпълнение задълженията на общините - собственици на депа да 

заплащат дължимите месечни отчисления, съгласно разпоредбите на чл.60 и чл.64 от ЗУО. 

На сайта на РИОСВ регулярно е публикувана тримесечната справка по чл.29 от Наредба 

№ 7/19.12.2013г. за приведените месечни отчисления за депата в сметката на РИОСВ. 

Изпратена е справка по искане на МОСВ относно натрупаните от общините отчисления 

по чл.60 и чл.64 от ЗУО в сметката на РИОСВ за периода 01.01.2011г. – 30.06.2015г.  

 

Контрол за предотвратяване нерегламентирани замърсявания (локални сметища) с 

отпадъци  

Във връзка с контрола по чистотата на пътната мрежа (чл.12 от ЗУО) са изпратени 

предписания до ОПУ Плевен и ОПУ Ловеч и кметовете на общини за организиране 

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

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

контрол по изпълнение на дадени конкретни предписания на място.  

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

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

речните легла. За периода до 1 юни е извършен контрол по изпълнение на предписанията 
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– 30 бр. проверки по поречията на реките в 19-те общини. За констатирани нарушения на 

кметовете са съставени са 5 бр. АУАН по ЗУО, издадени са 3 бр.НП, от които 1 бр. НП е 

отменено, 2 бр. НП са в съдебна процедура. Дадени са 5 бр. допълнителни предписания за 

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

края на отчетния период са извършени още 16 бр. проверки за наличие на 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци (локални сметища) в прилежащите територии 

на реките, съчетани с реализиране на планови проверки по пътната мрежа, както и 

последващ контрол по изпълнение на дадени конкретни предписания. Изготвени са 3 бр. 

доклади до МОСВ с подробна информация по изпълнение на Заповедта и предприетите 

административно-наказателни мерки. 

 

 Строителни отпадъци 

На територията на РИОСВ Плевен няма специализирани депа и стационарни 

инсталации за третиране на строителни отпадъци. През отчетния период, РИОСВ Плевен 

е издала решение за изменение и допълване на регистрационен документ за третиране на 

строителни отпадъци на дружество, притежаващо мобилна трошачно-сортировъчна 

инсталация. Дейностите могат да бъдат извършвани на временни строителни площадки, 

собственост на възложителите на услугата, въз основа на писмен договор. 
 

 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 

Контролът по управление на масово разпространените отпадъци е свързан с 

изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове по 

прилагането му, регламентиращи екологосъобразното управление на отпадъците от лица, 

пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци, в т. число и контрол върху своевременно и правилно водената 

от тях  отчетност. От извършените проверки се констатира, че все по-голям брой големи 

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

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

които извършват продажба на полимерни торбички ограничават употребата на полимерни 

торбички с дебелина, по-малка от 25 микрона. 

 

Отпадъци от опаковки 

За отчетния период са извършени 109 броя проверки на лица, пускащи на пазара 

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

събиране на отпадъците от опаковки и предаването им на лица, които имат разрешение за 

дейности с отпадъци. Извършени са проверки за наличие на изградена депозитна или друг 

вид система за многократна употреба на опаковки и изпълнение задължението на 

търговците да приемат обратно от крайните потребители, без заплащане използваните 

опаковки. Извършени са и 12 броя извънредни проверки, във връзка с чл.1 и член 1а от 

НРРЗПТ за пуснати на пазара полимерни торбички и изпълнение на задълженията им по 

чл. 14 от ЗУО. Дадени са предписания за изготвяне на документи и заплащане на 

дължимите продуктови такси, за представяне декларации за съответствие на продукт и 

ползване на опаковки от проверените  дружества. 

През 2015г. няма утвърдени програми от РИОСВ-Плевен за индивидуално 

изпълнение на задълженията на лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата 

на които се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки. 
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Негодни за употреба батерии и акумулатори 

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

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

проверени 47 бр. генератори на НУБА и 2 бр. търговски обекти относно упражняване на 

контрол по спазване на чл.140 от ЗУО.  

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

обратно приемане на отпадъците. Негодните за употреба батерии не се смесват с общия 

поток от битови отпадъци. Представени са договори с организации по оползотворяване на 

отпадъци от батерии и приемо-предавателни протоколи за предадени негодни за употреба 

батерии. 

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

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

екологосъобразно съхраняване на негодните за употреба батерии и акумулатори, водене 

на отчетност и предоставяне на договори за предаването им на фирми с документ по чл.35 

от ЗУО.  

 

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

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

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

на лица, производители и вносители на електрическо и електронно оборудване. Дадени са 

предписания за заплащане на лицензионни възнаграждения и предоставяне на 

необходимата документация на една от проверяваните фирми, които са изпълнени.  

В рамките на плановия контрол са проверени 51 бр. площадки, вписани в 27 бр. 

издадени разрешения за извършване на дейности по третиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване. При проверките е изисквано осигуряване на 

екологосъобразно съхраняване и предварително третиране на ИУЕЕО, водене на 

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

ЗУО. 

Извършена е проверка на „Феникс Инверс” ООД в качеството му на лице, 

сключило договор с организация по оползотворяване като подизпълнител, извършващо 

дейности по събиране и третиране на ИУЕЕО. При проверките е осъществен контрол 

върху начина на съхранение и третиране на ИУЕЕО, воденето на отчетност, наличието на 

договори за приемане и предаване на ИУЕЕО и компоненти от него и др. За констатирани 

нарушения – неводене на отчетност в съответствие със ЗУО е съставен 1 бр. АУАН, с 

влязло в сила наказателно постановление. 

 

Излезли от употреба моторни превозни средства 

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

за извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства на 54 

площадки – 43 бр. като центрове за разкомплектоване и площадки за съхраняване и 11 бр. 

само като площадки за съхраняване.  

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

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

рамките на комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната 

среда с участието на експерти от направление „Опазване на водите“. Установено е, че 

основно се извършват дейности по разкомплектоване до части втора употреба, а не пълно 

разкомплектоване на приетите ИУМПС.  

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

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

отпадъците. За констатирани нарушения – установени нерегламентирани площадки за 
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дейности с ИУМПС върху частни и общински терени без документ по чл.35 от ЗУО и 

извършване на дейности с ИУМПС на площадки, неотговарящи на минималните 

технически изискванията за осъществяване на дейността, са съставени 14 бр. АУАН, от 

които 11 бр. на физически и 3 бр. на юридически лица, издадени са 11 бр. наказателни 

постановления, 1 бр. АУАН не е връчен поради невъзможност да бъде открит нарушителя. 

С цел осъществяване на ефективен контрол е поискано съдействие от Окръжна 

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

нерегламентирано третираните ИУМПС да се изземват и да се предават на лица с 

документ по чл.35 от ЗУО за извършване на такава дейност, организацията по който ще 

продължи и през 2016 г. 

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

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

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, дружеството изпълнява 

задълженията си чрез членство в “Българска рециклираща компания” АД, като изготвя 

всички изискуеми документи по наредбата. 

 

Отработени масла 

По отношение прилагане изискванията на Наредбата за отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти са извършени 28 бр. проверки на лица, събиращи и 

третиращи отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, в т.ч лица, извършващи 

автосервизна дейност, центрове за разкомплектоване на ИУМПС, лица, притежаващи 

документ по чл.35, ал.5 от ЗУО и др. В рамките на плановия контрол са проверени и 

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

осигуряване на екологосъобразно съхраняване на отработените масла и отпадъчни 

нефтопродукти, водене на отчетност и предоставяне на договори за предаването им на 

фирми с документ по чл.35 от ЗУО.  

На територията на РИОСВ Плевен, 2 фирми имат издадени разрешения за 

рафиниране на отработени масла чрез ректификация и последваща очистка, една от които 

с издадено комплексно разрешително – „Полихим СС“ ЕООД, а другата с разрешение за 

дейности с отпадъци – „Мотор ойл енд трейдинг“ ООД съобразно капацитета им. В 

издадените на фирмите документи по чл.35 от ЗУО са вписани условия, подлежащи  на 

контрол и имащи за цел осигуряване на екологосъобразното им рециклиране. Във връзка с 

извършени проверки по сигнали и жалби срещу дейността на „Полихим СС“ ЕООД, са 

установени административни нарушения по ЗУО, касаещи некоректно водене на 

отчетност, съставени са 2 бр. АУАН, един от които е с влязло в сила наказателно 

постановление, а другият в процедура по обжалване. 

 

Излезли от употреба гуми 

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

извършват продажба и смяна на гуми. Проверени са възможностите за приемане на 

излезлите от употреба гуми от крайните потребители, воденето на отчетност по реда на 

Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, наличието на договори за 

предаване на ИУГ. В рамките на плановия контрол по чл.72, ал.2 от ЗУО са проверени и 

всички лица с издадени документи за третиране на излезли от употреба гуми..  

През 2015 г. е осъществен контрол на фирма, извършваща студено регенериране на 

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

издадено разрешение за извършване на пиролиза на излезли от употреба гуми, която до 

момента не е въведена в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията. 
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Продуктови такси 

На база извършените през 2015 г. проверки на задължените лица по чл. 14 и чл.59 

от Закона за управление на отпадъците е констатирано, че в изпълнение изискванията на 

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, през 2015г. се е увеличил броят на 

лицата, които са привели дейността си съгласно изискванията на ЗУО. По- голямата част 

от фирмите изпълняват задълженията си по наредбите, регулиращи управлението на 

масово разпространените отпадъци чрез участие в колективни системи, сключвайки 

договори с организации по оползотворяване и съответно е намалял броят на тези, които 

заплащат продуктова такса в ПУДООС. През 2015 г. РИОСВ – Плевен е извършила 109 

бр. проверки на лица, пускащи на пазара опаковани стоки.  При проверките е осъществен  

контрол  на документация по Наредбата за определяне на реда и размера на заплащане на 

продуктова такса – вътрешно-фирмени спецификации и месечни справки-декларации, 

справки по приложения в специализираните наредби, проверени са фактури и платежни 

нареждания и съответствието им с първични счетоводни документи и отчети.  

Извършени са 12 броя извънредни проверки на юридически лица, във връзка с чл.1 

и член 1а от НРРЗПТ за пуснати на пазара полимерни торбички и във връзка с изпълнение 

на задълженията им по чл. 14 от ЗУО. Дадени са предписания за изготвяне на документи и 

заплащане на дължимите продуктови такси, за представяне декларации за съответствие на 

продукти и ползване на опаковки от проверените дружества в съответствие с 

изискванията на нормативната уредба 

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

на  следните дружества: “Батерия” АД -за пуснати на пазара батерии през 2015г,  на „Крес 

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

вносители на батерии и акумулатори. Заплатени са лицензионни възнаграждения за 

батерии в размер на 4216,62 лв. в „Екобатери” АД за първо тримесечие на 2015г. и „Норд 

Елрециклинг” АД – 87,77 лв., лицензионни възнаграждения за батерии, платени за 

периода 01 – 10.2015г., заплатени от „Спарки Елтос” АД. За констатирано неизпълнено 

предписание, за представяне на документи, доказващи начислени и платени продуктови 

такси за батерии. Съставен 1 бр. АУАН – за непредставени в срок документи по 

предписания, НП е влязло в сила. 

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

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

възнаграждения в размер на 9555,15 лв. в „Екобултех” АД за 2015г.  

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

пазар свежи масла. Дружествата членуват в организации по оползотворяване на 

отработени масла – “Лубрика – екологични дейности” ООД и “Ойл Рециклейшън” ООД. 

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

на 2015г. се установиха начислени и платени лицензионни възнаграждения в “Лубрика – 

екологични дейности” ООД – 4743,84 лв. и 8631,74 лв. в Ойл Рециклейшън” ООД. 

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

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

за пуснатите на пазара гуми в размер съответно 5690 лв. в ”Екогуми” АД и 14690 лв. в 

„Гумирек” АД. 

Предприети са съвместни действия с ГКПП Сомовит - Никопол по документиране 

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

За 2015г. са начислени и платени еко-такси за пуснати на пазара автомобили, в 

размер на 47 040 лв. - до 31.08.2015г. Сумите са платени в “Българска рециклираща 

компания” АД. 
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 Производствени отпадъци 

Обект на контрол и през 2015 г. бяха обекти, третиращи производствени и опасни 

отпадъци и имащи издаден документ или подлежащи на издаване на документ по чл.35 от 

ЗУО – 165 бр. в т.ч 47 бр. в рамките на комплексни проверки по контролната дейност. 

Проверявани са и 407 бр. в т.ч 53 в рамките на комплексни проверки генератори на 

отпадъци, във основа на извършена оценка на риска, което е отразено детайлно в Справка 

4.10 и Справка 4.11 към отчета. 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.  

Към 31.12.2015 г. са постъпили и проверени 3488 бр. идентификационни 

документи за транспорт на опасни отпадъци. С цел по-ефективно проследяване 

движението на отпадъците, информацията от идентификационни документи е въведена в 

Excel формат. Заверени са 307 бр. отчетни книги.  

 

Третиране на биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ 

През 2015 г. са проверени 89 обекта, в които се генерират и/или третират 

биоразградими отпадъци, градските пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) 

към В и К Плевен, Ловеч и Троян, ново изградени пречиствателни станции за отпадъчни 

води към Община Кнежа и Община Ябланица, както и обекти с локални пречиствателни 

станции за отпадъчни води, генериращи и управляващи отпадъци от утайки от ПСОВ. 

ГПСОВ на територията на РИОСВ Плевен извършват ежегодни анализи на 

утайките по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от 

пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. Съгласно 

резултатите, утайките са годни за оползотворяване в земеделието, но на този етап няма 

търсене, поради което и през 2015 г. няма данни за оползотворени утайки от ГПСОВ, 

както и от други пречиствателни съоръжения по реда на Наредбата.  

Извършена е проверка на един обект, “Оранжерии Гимел II” EOOД, площадка гр. 

Левски, по Наредба за третиране на биоотпадъци. Дружеството произвежда компост за 

собствени нужди. Контрол по Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и 

прилагане на Националната стратегия за управление на биоотпадъците в България е 

осъществен чрез проверка на общинските програми за управление на отпадъците. По 

документи от докладване на Общините по чл. 13 от Наредбата е установено изпълнение на 

целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци.  

През 2015 г. са издадени 33 документа по чл. 35 от Закон за управление на 

отпадъците за дейности по третиране (в т.ч. отказ) и транспортиране на биоотпадъци. 

 

 Съоръжения за третиране на отпадъци: 

На територията на РИОСВ Плевен, следните оператори притежават инсталации и 

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

третиране преди депониране и/или оползотворяване: 

 

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

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

хартия. С комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. на дружеството е разрешена 

дейност R3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани 

като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична 

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

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

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

00/2013г.),  “АМ Пласт 2010” ЕООД ( регистрационен документ № 08-РД -230-00/2014г.) и 

др. имат издадени документи по Закона за управление на отпадъците за третиране на 
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пластмасови отпадъци, в т.ч отпадъци от опаковки чрез процеси като мелене, пресоване, 

гранулиране и/или шприцване, бластване. “Eвроимпекс Варна” ЕООД, Плевен 

(регистрационен  документ № 08-РД -174-02/2014г.) “Ванекс” ЕООД, (разрешение № 08-

ДО-317-00/4.4.2013.)  “Глобъл Рециклинг” ООД (регистрационен  документ № 08-РД -237-

01/2015г.) и др., извършват сортиране и балиране на отпадъци от опаковки. 

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

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

и притежава пресоваща и балираща машина за хартиени и картонени отпадъци. 

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

стъкло от стъклени отпадъци във ванни пещи – 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 – 01/2014г. 

 

Инсталации за третиране на излезли от употреба гуми 

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

т.ч излезли от употреба гуми чрез: изгарянето им като алтернативно гориво при 

температура, достигаща до 2000 
о
С в 2 бр. ротационни пещи с капацитет 1750 т/24 часа 

всяка.  “Златна Панега цимент” АД използва отпадъци и като добавки към клинкера и 

цимента, за което има издадено комплексно разрешително №76-Н0-И0-А2/2014г. 

Дружеството е оператор и на шредерна инсталация, в която се извършва предварително 

третиране на отпадъци за получаване на RDF-горива. 

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

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

резултат на пиролизния процес могат да се получават пиролизно масло, пиролизен газ, 

твърд остатък и метални отпадъци. Към момента инсталацията не е въведена в 

експлоатация. 

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

инсталация, включваща престъргваща машина, камера за сушене на гумата след 

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

машина за полагане на вулканизационна риза и 2 бр. автоклава за вулканизация. 

Дружеството работи на ишлеме. Притежава регистрационен документ за третиране на 

отпадъци №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. Оператор на 

инсталация за регенериране на отработени масла чрез вакуум дестилация с капацитет 9,6 

т/24 часа, 3500 т/г. е и „Мотор ойл енд трейдинг” ООД. 

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

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

третиране (обезводняване) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

 

Леярни за черни и цветни метали 

Издадени разрешения по реда на Закона за управление на отпадъците за 

претопяване на отпадъци от черни метали имат: “Осъм” АД, решение №  08-ДО-333-

01/17.12.2013 г. за претопяване на отпадъци от черни метали в 4 бр. индукционни пещи и 

“Метаком СЛЗ Инвест” АД, решение № 08-ДО-349-01/17.12.2014 – в електродъгови пещи-

2 бр. и индукционни пещи - 2бр. 
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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 - “Велде България” АД гр.Троян, “Хармония ТМ” АД 

гр.Тетевен, “Тоникс 96” ООД гр.Троян, “Гадевски” ООД гр. Троян; “Савел” ЕООД 

гр.Троян; “Грос Мебел” ЕООД гр. Тръстеник, Кооперация “Обнова”с. Черни Осъм, 

“Уолтопия” ООД гр.Летница, “Мебеликс” ООД гр. Троян; “Атлант БГ” ЕООД гр.Троян, 

“Явор ДД” ЕООД гр.Тетевен, ЕТ “Елимекс – Иван Радевски”, “Тера арт 2001” ЕООД и др. 

(изгаряне на дървесни отпадъци) и “Растителни масла” ООД гр.Плевен; “Олива”АД 

гр.Кнежа; “Златен лъч” ООД гр. Долни Дъбник,“Олина 2000” ООД гр. София, пл. гр. 

Тетевен и “Звезда” АД, Д. Митрополия (изгаряне на слънчогледова люспа). 

Брикетиране на дървесни и растителни отпадъци извършват “Плевен Булгартабак” 

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

 

Инсталации за третиране на текстилни отпадъци 

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

209-02/2015г.) “Витекс” АД”( рег. док.№ 08-РД -292-00/2015г.) и ЕТ “Дочо Ковачев” ( рег. 

док. № 08-РД-258-01/2015г.). Най-общо процесите на регенериране включват нарязване, 

разчепкване, балиране. 

 

Инсталации за третиране на утайки 

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

извършват обезводняване и уплътняване на генерираните от дейността им утайки. 

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

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

отпадъчни води от производство на глинени изделия чрез сортиране, смилане в топкова 

мелница с капацитет 2 т/ден; смесване  на отпадъчния материал с естествени минерални 

суровини и изпичане на формованите керамични изделия в електро пещ.    

 

 Инсталации за третиране на биоотпадъци 

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

компостиране в купове, по закрит способ.  

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

домашно компостиране, финансирани от ПУДООС: 

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

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

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

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

оползотворява за собствени нужди. 
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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. 
 

 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци 

РИОСВ Плевен има разработени 6 бр. процедури, регламентиращи реда и начина 

за издаване, изменение и допълнение и прекратяване на документи по чл.35 от Закона за 

управление на отпадъците. При разглеждане на заявления за издаване на разрешителни и 

регистрационни документи по реда на ЗУО, като част от описаните по-горе процедури, 

експертите и директор дирекция „Контрол на околната среда“ попълват контролен лист, в 

който се отразява съответствието на подадените документи с нормативните изисквания. С 

цел осъществяване ефективен контрол от страна на директора на инспекцията относно 

спазването на сроковете за издаването на документите с нормативно определените, 

директор дирекция КОС 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 2015 г. са разгледани 28 бр. преписки, касаещи издаване на разрешения за 

дейности с отпадъци по реда на чл.67 от ЗУО при спазване на „Процедура за издаване на 

разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци“,  „Процедура за 

изменение и допълнение на разрешение за  извършване на дейности по третиране на 

отпадъци“ и „Процедура за прекратяване действието на разрешение за дейности по 

третиране на отпадъци“, изготвени във вариант № 4.  

Издадени са 10 бр. нови разрешения и 9 бр. решения за изменение и допълнение на 

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

отмяната му след предоставяне на банкова гаранция. Прекратени са 7 бр. разрешения по 

молба на оператора.  

Разгледани са 64 бр. преписки, касаещи извършване на регистрация и издаване на 

регистрационни документи за дейности по третиране и транспортиране на отпадъци при 

спазване на „Процедура за извършване на регистрация и издаване на регистрационен 

документ за дейности с отпадъци“, „Процедура за изменение и/или допълнение на 

регистрация в т.ч на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци“ и 

„Процедура за прекратяване действието на регистрация в т.ч на регистрационен документ 

за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци“, 

изготвени във вариант № 4. 

Издадени са 35 бр. нови регистрационни документи, 19 бр. за изменение и 

допълнение, 4 бр. за прекратяване на издадени документи и 6 бр. за отказ за издаване.  

Документите са разгледани в нормативно определените срокове. 

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

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

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

спрямо 2014 г., което е отразено на следната графика: 
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В изпълнение изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, 100 

притежатели са извършили класификация на генерираните от дейността им отпадъци. 

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

класификацията на 76 бр. отпадъци, генерирани от дейността на 5 бр. оператори. 
 

 Контрол на търговци и брокери на отпадъци 

През 2015 г. е осъществен контрол на „Надин Комерс 456” ЕООД „Радмари груп” 

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

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

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

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

публични регистри. Не са констатирани несъответствия. 

 

 Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози на 

отпадъците по трансграничен превоз на отпадъци 

Във връзка с постъпило в РИОСВ Плевен уведомление от Митническо бюро 

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

РИОСВ Плевен върху трансграничен превоз на отпадъци – електронен скрап от 

„Майкромет“ ООД. При проверката е извършен визуален оглед на отпадъците и 

придружаващата ги документация.  

В рамките на контрола по спазване на условията от издадено комплексно 

разрешително на „Джи Еф Еф” АД е установено от представените нотификации и данните 

от отчетна книга, че в периода 14.11.2014 г – 30.09.2015 г., дружеството е приело 

отпадъчна хартия от Румъния с код съгласно наредбата за класификация на отпадъците 20 

01 01. 

 

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по 

регистрирани жалби/ сигнали. 

През 2015 г. в РИОСВ Плевен са регистрирани 33 бр. сигнали и 2 бр.жалби, касаещи 

управление на отпадъците. От тях 21 бр. са приети по „зелен телефон“, 4 бр. – по 

електронна поща, 8 бр. сигнали и 2 бр. жалби са подадени лично от жалбоподателя в 

инспекцията или са пристигнали по пощата. Причините за подаване на жалби/сигнали са 

най-общо следните: 

 наличие и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места – 18 бр.; 
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 нерегламентирано изгаряне на отпадъци – 11 бр.; 

 извършване на дейности с отпадъци без документ по чл.35 от ЗУО – 4 бр.; 

 други – 2 бр. 

10 от постъпилите сигнали са препратени по компетентност на общините с цел 

предприемане на бързи действия (основно за изгаряне на отпадъци). По останалите 

жалби/сигнали са извършени проверки, дадени са 36 бр. предписания, изпълнението на 

които е проследено. За констатирани нарушения са съставени 5 бр. АУАН, издадени са 5 

бр. НП. 

 

През 2015 год. са извършени всички планови проверки и всички разпоредени от 

МОСВ, МВР, Областни управители и др. извънредни проверки на генератори на отпадъци 

и лица, извършващи третиране на отпадъци. 

Във връзка с констатирани през 2015 г. нарушения са съставени 29 бр. АУАН по 

Закона за управление на отпадъците. От издадените АУАН,  14 бр. са на физически лица, 

5 бр. на кметове на общини/населени места и 10 бр. на юридически лица. Издадени са 21 

наказателни постановления (НП), 1 бр. АУАН не е връчен на нарушителя поради 

невъзможност да бъде открит, 6 бр. АУАН са отменени с резолюция във връзка с 

изпълнение на предписания  преди издаване на НП.  

Най-общо причините за съставяне на АУАН могат да се разделят на няколко групи:  

 констатирани нерегламентирани площадки за дейности с ИУМПС и площадки, 

неотговарящи на изискванията за извършване на дейности с ИУМПС – 14 бр., от 

които 11 бр. на физически и 3 бр. на юридически лица; 

 не са предприети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на 

неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища – 5 бр. на кметове на 

общини/населени места; 

 неводене на отчетност в съответствие със ЗУО – 4 бр.;  

 нерегламентирано изгаряне на отпадъци – 2 бр.- на 1 физическо и 1 юридическо 

лице; 

 неизпълнение на предписания във връзка със заплащане на дължими продуктови 

такси и лицензионни възнаграждения и др. – 2 бр.; 

 нерегламентирана дейност с ОЧЦМ от физическо лице – 2 бр. 
 

 

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 2015 г. от направление “БРЗТЗ” към РИОСВ – Плевен са направени 192 броя 

проверки, от които 56 бр. планови и 136 бр. извънредни. Дадени са 9 бр. предписания, 

които са изпълнени. Съставени са 25 бр. акта, от които 8 бр. са по сигнали. Издадени са 2 

бр. заповеди за налагане на принудителни административни мерки (ПАМ). През 2015 г. са 

издадени 22 бр. наказателни постановления, в.т ч. – по 1 бр. АУАН за 2014 г. За 4 бр. 

АУАН не са издадени НП през 2015 г., тъй като 3 бр. административно-наказателни 

преписки по съставени АУАН са прекратени с резолюции на основание чл. 28 и чл. 54 от 

ЗАНН, а през 2016 г. ще бъде издадено НП въз основа на 1 бр. АУАН, съставен през 

2015г. Извършените планови проверки са 56 бр., с които са проверени всички 54 бр. 

планирани за проверка обекти.  

Извършените 192 броя проверки през 2015 г. са на 184 обекта и са с 14 бр. повече в 

сравнение с предходната 2014 година, когато са били извършени 178 проверки на 106 

обекта. (През 2015 г. са били планирани 17 бр. проверки по-малко, в сравнение с 2014 г., 

но са извършени 31 бр. повече извънредни проверки, в сравнение с 2014 г.). 
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Защитени територии и зони  
По Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 20 бр. проверки – 5 бр. 

планови и 15 бр. извънредни. Дадени са 3 бр. предписания, които са изпълнени и няма 

съставени АУАН. 

В сравнение с 2014 г. са направени 3 бр. проверки по-малко: 2 бр. по-малко планови 

и 1 бр. по-малко извънредни. (За 2014 г. по ЗЗТ са извършени 23 бр. проверки, от тях 7 бр. 

планови и 16 бр. извънредни). 

Изготвени са 4 бр. писма за съгласуване по §7 от ЗЗТ на дейност – премахване на 

изсъхнали дървета в ПЗ „Чернелка“, поставяне на павилион и почистване на просеки под 

ел. проводи в ЗМ „Кайлъка“; както и 2 бр. писма за несъгласуване на дейност по §7 от ЗЗТ 

– снимки на филми в ПЗ „Карлуковски карстов комплекс“, с. Карлуково; 1 бр. писмо с 3 

бр. предписания във връзка с прокарана просека-път в Защитена местност "Персин изток", 

по сигнал с №ОИК-3-95/2015. 

Изготвени са 6 бр. проектозаповеди за актуализиране на площи на защитени 

територии и 1 бр. проектозаповед за заличаване на ЗМ „Мариновец“. 

 

По глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР: 

- направени са 30 бр. проверки, от които 14 бр. планови и 16 бр. извънредни; няма 

дадени предписания, съставени са 18 бр. АУАН. Проверките са във връзка с контрол 

върху изпълнението на условия от Решения по ОС, във връзка с писмо на МОСВ за 

поддържане на платформите за гнездене на Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в ПР 

„Персински блата“, о-в Персин, земл. гр. Белене, както и по сигнали за разораване в 

защитени зони “Карлуково” BG 00001014 и “Карлуковски карст” BG0000332. Издадени са 

2 бр. заповеди за налагане на ПАМ: за предотвратяване на нарушения на забраните от 

заповедите за обявяване на защитени зони “Остров “Остров Лакът” BG002091 и 

„Комплекс Беленски острови“ BG0002017; за предотвратяване на административно 

нарушение по ЗБР и на вредните последици от него, както и с цел опазване на природни 

местообитания 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 9150 Термофилни букови 

гори (Cephalanthero-Fagion), и на местообитания на видове животни, предмет на опазване 

в защитени зони: “Микре” BG0000616 и “Деветашко плато” BG0000615. 

В сравнение с 2014 г. са направени 10 бр. проверки по-малко: 4 бр. по-малко 

планови и 6 бр. по-малко извънредни. (През 2014 г. са направени 18 бр. планови и 22 бр. 

извънредни проверки за нарушения в защитени зони). 

 

Биологично разнообразие 

По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (без глава ІІ “Национална 

екологична мрежа” от ЗБР) направените проверки са 104 броя, от които 21 бр. планови и 

83 бр. извънредни; дадени са 3 бр. предписания, които са изпълнени и са съставени 4 бр. 

акта. 

В сравнение с 2014 г. са направени 29 бр. проверки повече: 7 бр. по-малко планови 

и 36 бр. повече извънредни. (През 2014 г. са направени 28 бр. планови и 50 бр. извънредни 

проверки). 

Извършени са 31 бр. извънредни проверки на видове животни от приложение №3 

на ЗБР: 3 броя от проверките са свързани с видове птици, наблюдавани по време на 

Средно зимното преброяване на водолюбивите птици; 26 бр. са проверки на защитени 

видове, във връзка с оказване на помощ на птици, намерени в безпомощно състояние, 1 

бр. за изложен на публично място препариран екземпляр от защитен вид – Синявица, 1 бр. 

за безпокойство на прилепи, чрез влизане с автомобили и палене на огън в пещера 

Мандрата (Чавдарска пещера), с. Чавдарци, общ. Ловеч. Съставени са 2 бр. АУАН: за 

изложен на публично място препариран екземпляр от защитен вид – Синявица и за 
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разрушено щъркелово гнездо в с. Бреница, общ. Кнежа (актът е съставен по документи от 

РУП-Кнежа). Издадени са, съответно, 2 бр. НП. 

Направени са 12 бр. проверки на видове по CITES (по чл. 90 от ЗБР): 4 бр. планови 

- на Природонаучен музей – с. Черни Осъм и зоомагазини в гр. Плевени гр. Троян и на 

пазар в гр. Плевен, и 8 бр. извънредни проверки – на колекция в с. Сопот, общински 

пазар-Троян, изложена в хотел в гр. Априлци кожа на лъв, боа-удушвач на Покрития мост 

в гр. Ловеч, зоомагазини в гр. Ловеч и гр. Плевен, на размножени екземпляри в гр. 

Тръстеник. Издадени са 30 бр. регистрационни карти на видове по CITES. 

Направени са 3 бр. планови проверки на зоопарковете в Ловеч, Кнежа и Плевен, и 2 

бр. извънредни проверки на зоопарк „Кайлъка“-Плевен във връзка с избягал от клетката 

си екземпляр от вида Кафява мечка. 

Направени са 38 бр. проверки на защитени вековни дървета: 6 бр. планови и 32 бр. 

извънредни проверки на вековни дървета.  

Извършени са 7 бр. извънредни проверки на условия в 6 бр. разрешителни на 

МОСВ - №615/2015 г. за преместване на щъркелово гнездо в с. Градина, общ. Д. Дъбник; 

№628/2015 г. за Морски орел /Haliaeetus albicilla/, на остров Милка; №608/2014 за 

събиране на размножителен материал от защитен вид-дяволски орех, от старо корито на р. 

Искър при с. Ставерци; №642/2015 г. за събиране на материал от защитен вид Гол сладник 

в с. Сомовит и №643/2015 г. за преместване на екземпляри от защитени растителни видове 

– дяволски орех, водна лейка и жълта водна роза; №655/2015 г. за събиране на материал от 

защитен вид Гол сладник в с. Коиловци, общ. Плевен и с. Д. Вит, общ. Гулянци. Към 

31.12.2015 г. са приключени 10 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ бр. 

4/2004 г.). 

Направени са 11 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви, от които 8 бр. 

планови и 3 бр. извънредни. Съставени са 2 бр. АУАН. Издадени са 2 бр. НП. 

 

По Закона за защита на животните са извършени 3 бр. извънредни проверки. 

Издадени са 2 бр. регистрационни карти за размножени екземпляри от видовете 

Ръждивоврато кенгуру и Елен лопатар. В сравнение с 2014 г. са направени с 2 бр. повече  

извънредни проверки. 

Мониторинг на биологичното разнообразие 

Взето е участие в Средно зимното преброяване на водолюбивите птици. 

Извършено е преброяване на Белия щъркел в общини Д. Дъбник, Априлци, Троян, 

Червен бряг, Пордим, Ябланица и част от населените места в община Плевен. 

Лечебни растения 

По Закона за лечебните растения (ЗЛР) са направени общо 32 бр. проверки на 

билкозаготвителни пунктове и хладилни бази, както и за издадени от ТП ДГС и Общини 

позволителни за ползване на лечебни растения, от които 13 бр. планови и 19 бр. 

извънредни. Дадени са 3 бр. предписания. Съставен е 1 бр. АУАН. Издаден е 1 брой НП. 

В сравнение с 2014 г. е направен същият брой проверки, но с 3 бр. по-малко 

планови и с 3 бр. повече извънредни. (През 2014 г. по Закона за лечебните растения са 

направени 32 бр. проверки - 16 планови и 16 бр. извънредни.) 

Регистрирани са 13 бр. книги за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки. През м. март е извършено разпределение на количествата билки от лечебни 

растения под специален режим на опазване и ползване за област Ловеч през 2015 г. 

Генетично модифицирани организми 

По Закона за генетично модифицираните организми са направени 3 бр. планови 

проверки на Институт по фуражните култури, гр. Плевен, Опитно поле на Институт по 

царевицата, гр. Кнежа, Опитно поле на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. 

Летница. Взети са растителни проби, с цел анализ за установяване наличието на 
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модифицирана ДНК. Съгласно писмо на ИАОС с вх. №5293/17.08.2015 на РИОСВ – 

Плевен в пробите не е открита генетично модифицирана ДНК. 

В сравнение с 2014 г. са направени с една по-малко проверки. 

 

През 2015 год. са извършени планови проверки на всички планувани обекти -

защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично 

модифицирани организми. 

 

2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ 

сигнали 

През 2015 г. няма регистрирани жалби. Регистрирани са 32 бр. сигнали, по които са 

извършени 32 бр. проверки. От сигналите, 4 бр. са изпратени по компетентност на ОД 

Земеделие-гр. Плевен, Областен управител -област Плевен и Община Плевен, а 9 бр. са 

неоснователни. 

За установените нарушения са съставени 8 бр. АУАН – за неправомерно 

изкупуване на охлюви; сечи в гори в нарушение на условията, поставени в Решения по 

ОС; за необявен билкозаготвителен пункт; за разораване на пасища и ливади в защитени 

зони и за разрушено щъркелово гнездо. Издадени са 7 бр. НП в тази връзка, като 1 бр. 

административно-наказателна преписка по съставен АУАН за разораване в защитена зона 

е прекратена с резолюция, съгласно ЗАНН. Наложена е 1 бр. ПАМ за предотвратяване на 

нарушение – неизпълнение на условие в Решение по ОС, с което е съгласувано План-

извлечение са сеч на гори. Дадени са две предписания – за поставяне на обозначителна 

табела на ЗМ „Булин дол“ и представяне на документ за произход на екземпляр от вида 

Боа-удушвач, които са изпълнени. 

 

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. Процедури по ОВОС по глава шеста, раздел ІІІ на ЗООС 

През 2015 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили общо 2509 уведомления, в това число 

1409 уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми, 1100 уведомления 

за горскостопански планове, програми и проекти. Получени са 86 искания за преценяване 

на необходимостта от ОВОС/ЕО, в т.ч. 82 искания за преценяване на необходимостта от 

ОВОС и 14 искания за преценяване на необходимостта от ЕО. Постъпил е 1 доклад за 

ОВОС за оценка на качеството му. Проведени са консултации по 9 задания за обхват и 

съдържание на ОВОС/ЕО, съответно 1 за доклад за ОВОС и 8 за доклади за ЕО. Внесени 

са и 19 искания за прекратяване на процедури, в т.ч. 17 по глава, шеста раздел ІІІ от ЗООС 

(ОВОС) и 2 по глава шеста, раздел ІІ от ЗООС (ЕО).  

Изготвени са 4 писма с указания за задължителен ОВОС, 1 писмо за задължителна 

ЕО, 84 писма за преценяване на необходимостта от ОВОС, 20 писма за преценяване на 

необходимостта от ЕО, 385 крайни писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, 

одобрени ИП, закупуване на земеделска техника по мярка 4.1, мерки 4.2, 6.1. и др. от 

ПРСР 2015-2020 г.). Останалите 915 уведомления за ИП/П/П/П, са процедирани по ЗБР, 

по 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. 

В Справка 6.1. са дадени уведомленията, които са процедирани по реда на глава 

шеста от ЗООС в РИОСВ – Плевен през 2015 г. 

Във връзка с процедурите по глава шеста, раздел ІІ и раздел ІІІ от ЗООС, са 

получени общо 194 становища, в т.ч.: 73 от БДУВДР; 115 от РЗИ; 1 от МОСВ, 1 от ДПП 
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„Персина”, 2 от ДНП „Централен Балкан“, 1 от ИАРА и 1 от БАБХ. Броят на становищата 

надвишава броя на издадените решения, тъй като в някои случаи са провеждани повече от 

една консултация по отделна преписка. 

През 2015 г. са издадени общо 57 бр. решения за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, от компетентността на РИОСВ – 

Плевен. От тях едно е с характер на решението – да се извърши ОВОС. Издадени са и 2 

решения за поправка на фактически грешки, 1 решение за изменение, 1 решение за 

допълнение на издадено решение. Издадени са 37 бр. решения за прекратяване на 

процедури.  

Издадените през 2015 г. Решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС (в т.ч. решения за прекратяване), са дадени в Справка 6.4. 

Разпределението по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение 

№ 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС е следното: 

1. Селско, горско и водно стопанство 

1.в) Мелиоративни дейности в селското стопанство, вкл. капково напояване 

1.д) Интензивно животновъдство 

1.е) Интензивно развъждане на риба 

 

3 бр. 

13 бр. 

2 бр. 

2. Минно дело: 

2. а) кариери, открити рудници и добив на торф (невкл. в приложение № 1);  

2. г) дълбоки сондажи, в т.ч.: — за водоснабдяване,  

2. д) добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти 

 

2 бр. 

5 бр. 

1 бр. 

3. Енергийно стопанство 

3.б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на 

електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1); 

3.д) съоръжения за надземно складиране на горива; 

3. з) з) водноелектрически централи; 

 

6 бр. 

 

1 бр.* 

1 бр. 

7. Предприятия в хранителната промишленост (невкл. в приложение №1) 

7. а) производство на растителни и животински масла и мазнини; 

7. б) консервиране на растителни и животински продукти; 

7. в) производство на млечни продукти; 

7. г) производство на бира и малц; 

7. е) кланици; 

 

1 бр. 

2 бр. 

2 бр. 

1 бр. 

1 бр. 

10. Инфраструктурни инвестиционни предложения 

10.б) Обекти с обществено предназначение, включително строителство на 

търговски центрове и паркинги 

10.д) строителство на пътища (невключени в приложение № 1); 

10.м) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, 

които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, 

вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и 

реконструкция на тези съоръжения;  

10. н) добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води 

(невключени в приложение № 1); 

 

3 бр. 

 

1 бр. 

3 бр. 

 

 

 

3 бр. 

11. Други инвестиционни предложение 

 11. б) инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в 

приложение № 1); 

 11. в). пречиствателни станции за отпадъчни води 

11.д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни 

превозни средства; 

11 л) складове за съхранение на продукти за растителна защита. 

 

1 бр.* 

 

1 бр. 

8 бр. 

 

1 бр. 
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12. Туризъм и отдих: 

12. в) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани 

територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1); 

12 г) постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани; 

12. е) спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани 

територии. 

 

2 бр. 

 

2 бр. 

3 бр. 

Забележка: *Процедурата е по изменение и разширение на одобрено ИП.  

Общият брой позиции е по-голям от общия брой издадени решения, тъй като някои ИП попадат в повече 

от 1 позиция по Приложение № 2 от ЗООС. 

Разпределението на ИП по сектори на икономиката е както следва: 

 

Разпределението на инвестиционните предложения по общини е: 
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През 2015 г. са проведени писмени консултации по определяне на обхвата, 

съдържанието и формата на доклад за ОВОС (ДОВОС) за ИП за „Реконструкция и 

модернизация на съществуваща птицеферма в село Обнова“ и ДОВОС за ИП за „Добив на 

подземни богатства – скалнооблицовъчни материали, варовици от находище "Ъглен", 

земл. на с. Ъглен“. 

Проведено е обществено обсъждане на получил положителна оценка Доклад за 

ОВОС за ИП за „Концесия за добив на строителни материали (пясък и чакъл) от находище 

„Девенци”. 

През 2015 г. РИОСВ – Плевен, като компетентен орган е издала 1 решение по 

ОВОС за инвестиционно предложение (видно от Справка 6.2.): 

 Решение № ПН 1-1/2015 г. за ИП „Концесия за добив на строителни материали 

(пясък и чакъл) от находище „Девенци”, с възложител: “МЛ Консулт 2009” ООД. 

Прекратени са общо 37 бр. процедури, в т.ч. 6 бр. поради недопустимост на ИП, 14 

бр. поради непредставяне на допълнителна информация (в т.ч. 10 бр. – по чл. 5, ал. 5 от 

Наредбата за ОВОС и 4 бр. – по чл. 6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС), 17 бр. по искане на 

възложителя. 

Решенията по ОВОС и по преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, на които е осъществен контрол през 2014 г., са посочени в Справка 6.3. 

Събрани са таксите за всички инвестиционни предложения, за които са издадени 

решения за преценяване необходимостта от ОВОС  и решения по ОВОС.   

Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС, на Интернет 

страницата на РИОСВ – Плевен (на адрес: http://riew-pleven.eu/prevdnst.html) се 

поддържат следните информационни масиви и регистри: 

 Съобщения за първо уведомяване за ИП по чл. 5 ал. 2 от Наредбата за ОВОС; 

 Издадени Решения за преценяване необходимостта от ОВОС; 

 Издадени Решения по ОВОС; 

 Издадени Решения за преценяване необходимостта от ЕО; 

 Издадени Становища по ОВОС; 

 Издадени Решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО; 

 Обществени обсъждания и консултации с обществеността. 

Продължава въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за 

извършване на процедурите по ОВОС ”. До края на 2015 г. са въведени 731 досиета на 

процедури за 2015, 2014, 2013, 2012, 2010 и 2009 г. 

2.6.1.2. Процедури по ЕО по глава шеста, раздел ІІ на ЗООС 

През 2015 г. в РИОСВ – Плевен са издадени общо 21 бр. писма за уточняване на 

приложимата процедура по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ЕО, вкл. 1 писмо за задължителна 

ЕО и 20 за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (видно от Справки 6.1. и 

6.8.).  

В отговор на запитвания по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ са изготвени 10 писма с указания 

за провеждане на задължителна екологична оценка на: 

 Общ устройствен план на община Пордим; 

Проведени са консултации по обхват и съдържание на екологичната оценка за: 

 Общ устройствен план на Община Долна Митрополия;  

 Общ устройствен план на Община Кнежа;  

 Общ устройствен план на Община Левски; 

 Общ устройствен план на Община Летница; 

http://riew-pleven.eu/prevdnst.html
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 Общ устройствен план на Община Пордим; 

 Общ устройствен план на Община Троян. 

Изготвени са 20 писма за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 

издадени са 11 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

Издадените през 2015 г. решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО, са дадени в Справка 6.6. 

През 2015 г. няма издадени становища по екологична оценка. Проведени са 

консултации по чл. 20, ал. 5 от Наредба за ЕО по процедура от компетентност на МОСВ: 

 Средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегия за развитие на пътната 

инфраструктура 2014 – 2020 г. Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  

 

2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати 

Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС: 

През 2015 г. е осъществен планов контрол по общо 51 решения, включително 21 

решения по ОВОС, в т.ч. 

 15 решения по ОВОС и решения за преценяване необходимостта от извършване 

на ОВОС на МОСВ (№ 18-8/2004  г., № 12-8/2010 г., № 38 ПР/2010 г., № 2-1/2011 г., 

№ 5-2/2011 г., № 42 ПР /2011 г., № 9-4/2011 г., № 1-ПР/2011 г., № 38 ПР/2012 г., 11 

ПР/2011 г., 32 ПР/2011 г., № 33 ПР/2011 г., № 39 ПР/2011 г., № 10-4 /2012 г., и № 7-5 

/2013 г.); 

 36 решения по ОВОС и решения за преценяване необходимостта от извършване 

на ОВОС на РИОСВ – Плевен (№ ПН 1-1/2008 г., № ПН 8-9/2008 г., № ПН2-2/2009 

г., № ПН 3-3/2009 г., № ПН 4-4/2009 г., № ПН 9-10/2009 г., № ПН 2-2/2010 г., № ПН 3-

3/2010 г., № ПН 5-7/2010 г., № ПН 24 ПР/2010 г., № ПН 2-2/2011 г., № ПН 3-2/2011 г., 

№ ПН 1-1/2012 г., № ПН 2-2/2012 г., № ПН 3-3/2012 г., № ПН 37 ПР/2012 г., № ПН 41 

ПР/2012 г., № ПН 64 ПР/2012 г., № ПН 75 ПР/2012 г., № ПН 76 ПР/2012 г., № ПН 77 

ПР/2012 г., № ПН 79 ПР/2012 г., № ПН 82 ПР/2012 г., № ПН 86 ПР/2012 г., № ПН 91 

ПР/2012 г., № ПН 63 ПР/2011 г., № ПН 3 ПР/2013 г., № ПН 29 ПР/2013 г., № ПН 30 

ПР/2013 г., № ПН 33 ПР/2013 г., № ПН 45 ПР/2013 г., № ПН 49 ПР/2013 г., № ПН 58 

ПР/2013 г., № ПН 56 ПР/2013 г., № ПН 64 ПР/2013 г., № ПН 1 ПР/2014 г. 

Съставени са 51 констативни протокола за проверка (24 по документи и 27 на 

място) на условията в решения по ОВОС и на решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС, издадени от МОСВ и от РИОСВ – Плевен 

Проверки по чл. 93, ал.7 и чл. 99, ал. 8 от ЗООС 

През 2015 г. е потвърдено, че е изгубен срока на правно действие на: 

 Решение № ПН 3-3 /2009 г. за ИП “Ниско жилищно застрояване с височина до 10 

м” в ПИ № 020059, землището на с.Желязна, Общ. Троян 

 Решение № ПН 4-4/2009 г. за ИП “ТФЕЦ НИКОПОЛ” (“Комбинирана ТЕЦ с 

мощност 46,2 МW. Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 

източници” - “Eнергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса в Северна 

България”), ПИ № 091319,  091409, 091404, с.Черковица, Общ. Никопол 

Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО 

и в решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 

През 2015 г. е осъществен контрол по 3 становища по ЕО (№ ПН 1-1/2006 г., № 

ПН 1-1 /2007 г., № ПН 1-1/2011 г.).  Утвърдени са представените годишни доклади за 

наблюдение и контрол. 
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Осъществен контрол по 4 решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО, издадени от МОСВ (№ЕО-5/2013 г., № ЕО-8/2013 г., № ЕО-28/2013 г. и 

№ ЕО-29/2013 г. Направени са запитвания до ВиК дружествата на територията на РИОСВ 

– Плевен и до МРРБ, като са получени отговори, че Регионалните генерални планове за 

водоснабдяване и канализация все още не са одобрени. 

Съставени са 7 констативни протокола за контрол по документи на становища и 

решения по екологична оценка (ЕО). 

 

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 28 обекта с издадени 

комплексни разрешителни. През отчетния период са издадени 2 нови комплексни 

разрешителни по чл.117 от ЗООС. През периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са 

извършени общо 37 бр. проверки, от които 24 бр. комплексни проверки във връзка с 

контрол по изпълнението на условията в КР съгласно плана за 2015г. и 13 бр. извънредни 

проверки в това число проверки по сигнал, отмяна на ПАМ и последващ контрол. 

Съставени са 37 бр. констативни протокола и са дадени общо 28 бр. предписания, от които 

27 бр. са изпълнени, 1 бр. е с неизтекъл към момента срок. През 2015 г. са постъпили са 17 

ГДОС в определения срок, внесени са 6 писма - декларации от оператори без ГДОС. Взето 

е участие в 4 експертни екологични съвета в ИАОС във връзка с промяна в комплексните 

разрешителни. Съставени са 3 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП. Взето участие в дела на 

РС във връзка със съставените актове. Двадесет оператори на инсталации, чиято 

производствена дейност попада в обхвата на Приложение №1 към Регламент 166/2006г, са 

докладвали в разработената електронна система. Изготвени са становища във връзка с 

подадени уведомления по глава VI от ЗООС, заявления, актуализация на комплексни 

разрешителни и публикувани заключения за НДНТ на оператори с издадени КР. Взето е 

участие в семинар на МОСВ във връзка с прилагане на изискванията на законодателството 

по комплексни разрешителни. 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. 

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 24 бр. оператори с издадени КР по чл.117, ал.1 и 

ал.2 от ЗООС : 

- „Рафинерия Плама” АД , гр. Пловдив; 

- „Топлофикация Плевен” ЕАД , гр. Плевен; 

- „Елмаз” ООД , с. Баховица 

- „Златна Панега цимент” АД, с. Зл. Панега; 

- „Тера” АД, гр. Ч. бряг;  

-  „Рубин Трейдинг” АД, гр. София ; 

-  „Старткерамик”ООД, с. Михалци;  

- „Пилигрим ГМ” ЕООД, с. Г. Митрополия; 

- „Екарисаж” гр. Угърчин ; 

- „Нора” АД , гр. Ловеч; 

- „Хибриден център по свиневъдство“ , гр. Шумен;  
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- „Трояинвест” ООД, гр. Троян;  

- „Троямекс” ООД,с. Дълбок дол;  

-  Регионално депо Плевен, гр. Плевен;  

-   Регионално депо Троян, гр. Троян;  

-   Регионално депо Ловеч, гр. Ловеч;  

- „ВТПГ Консулт” ООД, гр. В. Търново;  

- „Славяна” АД, гр. Славяново; 

- „Стар 7”ООД,гр. Плевен; 

-  „Джи Еф Еф” АД, с. Черквица;  

-  „Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч;  

- „Полихим-СС” ЕООД, гр. София; 

- „Петокладенци” ЕООД, гр. Стара Загора  

- „Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски”, гр. Никопол  

За всички планови проверки са издадени заповеди за извършване на комплексни 

проверки и са изготвени писма до БДДР и до операторите на инсталациите за определяне 

на компетентни лица, които да вземат участие в комплексната проверка. Всяко 

тримесечие се определят плановите проверки и за целта писмено се информира БДДР 

Плевен. 

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 два сигнала и една жалба от дейността на обект 

с издадено комплексно разрешително – “Полихим-СС” ЕООД, гр. София.  

При осъществения контрол по единия от сигналите е констатирано 

разпространение на интензивна миризма извън площадката в резултат на работата на 

Инсталацията за регенериране на отработени масла. На оператора ще бъде съставен 

АУАН за неизпълнение на условие от комплексното разрешително.  

При проверките по постъпилите жалба и другия сигнал не е констатирано 

посоченото от жалбоподателите „обгазяване”, не са констатирани и обективни  причини за 

възникване  на такова. Проверката по постъпилата в инспекцията жалба е съпътствана и 

от проведено 24 – часово индикативно фоново (имисионно) контролно измерване на 

показателите за качество на атмосферния въздух в района на площадката на Инсталацията 

за регенериране на отработени масла собственост на „ Полихим – СС“ ЕООД. 

С цел идентифициране на причините и източниците на миризми от дейността на 

обекта, при проверките по постъпилите жалба и сигнали, на „Полихим СС“ ЕООД са 

давани съответните предписания, изпълнението на които е проследено. 

Проверките за последващ контрол са по изпълнение на мерките  в програма за 

ограничаване на неорганизираните емисии от дейностите на площадката и по изпълнение 

на инструкцията за правилна експлоатация на пречиствателното съоръжение по време на 

преходни режими на работа. По предписание на РИОСВ-Плевен, извън задължителните 

условия на действащото към момента КР, операторът е представил програма за действия и 

мерки за ограничаване/предотвратяване  на емисиите от неорганизирани източници на 

площадката на „Полихим – СС” ЕООД. В изпълнение на програмата в обекта са 

предприети реални мерки за улавяне и пречистване на емисиите от работата с 

подгреваемите резервоари и на пътя на изходящите технологични газове, които се 

отвеждат за изгаряне във факела. Тези мерки се отнасят към най-съществените източници 

на емисии в обекта. По силата на същата програма е променена технологията на 

съществуващата контактна очистка – прави се при по-ниска температура с цел намаляване 

на емисиите на органични съединения във въздуха. 
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2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ 

 Във връзка със спазването на законодателството по екологична отговорност е 

проведен планов контрол на 7 бр. обекта и са дадени 6 бр. предписания за изготвяне на 

собствени оценки. 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) 

 На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен няма 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. 

 

 

 

2.8. 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 

На територията на Плевенска и Ловешка област се водят 3 бр. обекти с 

класификация висок рисков потенциал с издадени разрешителни за експлоатация по 

чл.104, ал.1 от ЗООС от Министъра на околната среда и водите и 7 бр. обекти с 

класификация нисък рисков потенциал по чл.107 от ЗООС.  

В годишния план на комисията по  чл. 157а от ЗООС за 2015 г. бяха предвидени и 

извършени планови проверки на 5 бр. обекта (на 1 бр. обект с висок рисков потенциал и 4 

бр. с нисък рисков потенциал) на територията на Плевенска и Ловешка област: 

 „Метекно България“ АД с класификация нисък рисков потенциал на оператор 

„Метекно България” АД, гр. Плевен; 

 „Петролна база – Плевен“ с класификация нисък рисков потенциал на оператор 

„Бент Ойл” АД, гр. София; 

 Газохранилище – Литекс“, гр. Ловеч с нисък рисков потенциал на оператор 

„Литекс” АД, гр. Ловеч; 

 „Рафинерия Плама” АД, площадка гр. Плевен с нисък рисков потенциал на 

оператор „Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив; 

 „Петролна база – Плевен“ с висок рисков потенциал на оператор „Нафтекс 

Петрол” ЕООД с издадено решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително за 

изграждане и експлоатация № 15/2006 г. по чл.104 от ЗООС. 

 През 2015 г. е извършена 1бр. извънредна проверка - последващ контрол по 

изпълнение на дадени предписания за обезопасяване при извършване на транспортна 

дейност в обекта.  

За отчетния период комисията по чл. 157а от ЗООС не планира проверки на 

следните обекти на територията на РИОСВ Плевен: 

1. Складова база за втечнен газ пропан-бутан, с. Ясен с оператор “Газтрейд 

Плевен” ООД, гр. Плевен с издадено разрешително за експлоатация № 45/2007 г. за висок 

рисков потенциал - не е изградена и не е въведена в експлоатация; 
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2. “АЕЦ Белене”, гр. Белене с оператор “НЕК” ЕАД, гр. София с издадено 

разрешително за изграждане и експлоатация №161/2011 г. за висок рисков потенциал - не 

е изградена и не е въведена в експлоатация;  

3. “Петролна база Сомовит” с оператор “Нафтекс Петрол” ЕООД, гр. Варна  

предприятие с нисък рисков потенциал – съхранява се минимално количество гориво от 

2008 г. (45м
3
). В базата не се извършва приемане и съхранение на нови количества 

петролни продукти и не е въведено в експлоатация технологичното оборудване; 

4. “Петролна база Левски” с оператор “Литекс” АД, гр. Ловеч с нисък рисков 

потенциал - проверяван е през 2014 г. и плановата проверка е определена съгласно 

честотата на извършване (през 2 год.);  

5. Газохранилище на “Бета индъстрис корп.” АД , гр. Червен бряг с нисък рисков 

потенциал – приложен е ПАМ на резервоарите от 2013г. Собственикът на резервоарите 

„БЕТА“ АД в несъстоятелност не планира осъществяване на съхранение на вещества от 

Приложение № 3 от ЗООС.  

 За отчетния период се извършиха 6 бр. проверки (6 бр. през 2014 г.) по спазване на 

условия  в издадени разрешителни  по чл. 104 от ЗООС и по прилагането на ДППГА за 

обекти с нисък рисков потенциал и са дадени 8 бр. предписания, 7 бр. от които са 

изпълнени, 1 бр. е с постоянен срок за изпълнение (12 бр. през 2014 г.) за отстраняване на 

констатирани несъответствия, касаещи изпълнение на задължения по пожарна 

безопасност, за представяне на годишен одит на СУМБ, за предприемане на действия по 

обезопасяване.  

 Резултати  от извършената контролна дейност по предотвратяването на риска 

от големи аварии: 

 При сравнението на резултатите от извършената контролна дейност по 

предотвратяването на риска от големи аварии през 2014 г. и 2015 г. могат да се направят 

следните изводи: 

 не е завишен броя на извършените проверки  през 2015 г. спрямо 2014 г. – няма 

случаи на аварийни ситуации с химикали  в  обекти  с нисък рисков потенциал или висок 

рисков потенциал и/или постъпили жалби/сигнали; 

 броят на дадените предписания през 2015 г. е по – малък (с 4бр.) от 2014г.  – 

въведени са и се прилагат процедури за превантивен и коригиращ мониторинг от 

операторите, провереното ПВРП не извършва дейност. 

 В следствие на осъществения контрол през отчетния период на инсталациите/ 

съоръженията с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС и на тези с класификация 

нисък рисков потенциал по чл.107 от ЗООС се установи, че: 

 планът за контролна дейност през 2015 г. на обектите с нисък и висок рисков 

потенциал е изпълнен; 

 в обектите са въведени и прилагат процедури за превантивен и коригиращ 

мониторинг, операторите извършват годишна оценка на ефективността и адекватността на 

системата за управление на мерките за безопасност, което доведе до безопасната 

експлоатация на предприятията през 2015 г.; 

 наблюдава се траен напредък по отношение привеждане в съответствие с 

изискванията на действащото законодателство на контролираните обекти в част пожарна 

безопасност и условия на труд; 

 през 2015 г. няма съставени АУАН за неизпълнения на изискванията на глава 7, 

раздел І на ЗООС; 

 в следствие на завишения контрол в обектите на територията на РИОСВ Плевен, 

подлежащи на контрол по Глава 7, раздел I от ЗООС са предприети необходимите мерки 

за привеждането им в съответствие с действащото законодателство, в резултат на което 

през 2015 г. не са установени аварийни ситуации и няма регистрирани случаи на големи 

аварии с опасни химични вещества.  
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2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:  

През 2015 г. бяха планувани за контрол 48 бр. обекти на територията на РИОСВ 

Плевен по отношение на въздействието на опасните химикали върху компонентите на 

околната среда и здравето на хората. 

 Осъществиха общо 57 проверки (на 53 обекта) на територията на Плевенска и 

Ловешка област по спазване на законодателството по химикали, от които 16 бр. 

индивидуални, 32 бр. КПКД проверки и 9 бр. извънредни. Дадени са общо 18 броя 

предписания – за количества химикали,  ИЛБ, за спазване на изисквания за реда и начина 

на химикалите, които са изпълнени.  

Броят на извършените проверките спрямо плана за 2015 г. е увеличен, поради 

извършени извънредни проверки. Проведените извънредни  9 бр. извънредни проверки са 

следните – 2 бр. последващ контрол по изпълнение на дадени предписания, 2 бр. проверки 

за установяване наличие на  изделие, съдържащо  завишено съдържание на късоверижни 

хлорирани парафини  по отношение на което е въведена забрана, съгласно изискванията 

на Регламент 850/2004 г.(УОЗ), 1бр. по писмо на МОСВ за използване на живак при добив 

на благородни метали,  1бр. нов обект, 1 бр. за връчване на АУАН, 1 бр. по писмо на РЗИ 

Ловеч за завишено съдържание на фосфати в перилни препарати и 1бр. КПКД по сигнал.  

Във връзка със задълженията в областта на химикалите, през предходната 2014 г. 

са осъществени 49 проверки и са дадени са общо 16 бр. предписания по законодателството 

по химикали. 

При сравнение на резултатите от извършената контролна и превантивна дейност 

през 2014 г. и 2015 г. и след обобщаването им  могат да се направят следните изводи: 

 в сравнение с 2014 г., броят на извършените проверки за отчетната 2015 г. е по- 

голям, тъй като извършените извънредни проверки през 2015 г. са повече в сравнение с 

предходната година. 

 броят на дадените предписания през 2014 г. и 2015 г. е съпоставим, както и 

техният характер. Наблюдава се повишена активност и екологична отговорност на 

операторите,  информацията по веригата на доставки е пълна.   

 През годината са взети участия в проверки на 8 бр. обекти с издадени комплексни 

разрешителни. 

 През 2015 г.  е съставен е 1 бр. АУАН за нарушение на разпоредбата чл. 166, ал.3 

на ЗООС във връзка с неизпълнение на дадени предписания. АУАН не е връчен и е с 

спрян с резолюция на директора на РИОСВ Плевен, поради неоткриване на нарушителя за 

връчване на АУАН след осъществено щателно издирване. 

 

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

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

 Регламент REACH въведе за индустрията и компетентните органи процедури и 

задължения, свързани с регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали. Установи се напредък от страна на компаниите да носят отговорност за 

управлението на химикалите, идентифициране на рисковете от тяхната употреба и 

прилагане на мерки за редуциране на тези рискове. Контролът през 2015г. е приоритетно 

към производители и/или вносители за  предстоящите регистрации през 2018 г. и контрол 

на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH, 

придружени с аналитични изпитвания от лаборатории в страната (азооцветители и 

азобагрила).  

 В годишния план за 2015 г. на РИОСВ – Плевен бяха предвидени за проверка 43 

обекта на територията на Плевенска и Ловешка област по прилагането на Регламент 

REACH. 
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 През отчетната 2015 г. РИОСВ Плевен извърши 44 броя проверки (44 обекта) по 

прилагането на Регламент REACH, от които 1бр. извънредна проверка на нов обект. 

Дадени са 9 броя предписания - за справки за производство, внос и употреба на химикали, 

за изготвяне и корекция в ИЛБ, които са изпълнени. 

 През 2014 г. са извършени 45 проверки (44 обекта) на фирми (производители, 

вносители и потребители по веригата на химични вещества), от които 3 бр. извънредни и 

са направени 12 броя предписания.  

На база отчитане на брои проверки и дадени предписания, може да се направи 

следния извод: броят на извършените проверки и дадените предписания през 2015 г. в 

сравнение на 2014 г са съпоставими, но извършените извънредни проверки през 2015 г. по 

регламента (1бр.) са по- малко в сравнение с предходната година (3бр.) . 

Приоритетни за контролна дейност през 2015 г. бяха фирмите, попадащи в обхвата 

на Регламента за изпълнението на изискванията за: 

  регистрациите с фокус към вносители, изключителни представители и 

регистранти с намален тонаж (2018 г.); 

 контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на 

REACH, придружени с аналитични изпитвания от лаборатории в страната (азооцветители 

и азобагрила).  

 контрол на производители, вносители и потребители по веригата за наличие на 

информационен лист за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с Регламент (EO) 

453/2010 г. 

През отчетния период са проверени 10 бр. производители, 6 бр. вносители и  33 бр. 

потребители по веригата на химикали на територията на Плевенска и Ловешка област. 

Няма изключителни представители на територията на РИОСВ Плевен. Приоритетно по 

Регламента през 2015 г. продължи контрола на производители и/или вносители на 

химикали за промени в ролята по веригата, в тонажната група и срока за същинска 

регистрация   - 2018 г.  

В тази връзка РИОСВ Плевен извърши проверки на 15 бр. фирми на територията на 

Плевенска и Ловешка област в резултат на което се констатира: 

 3 бр. регистранти с извършена регистрация на вещества през 2010г.  - не произвеждат 

/внасят други нови вещества, освен регистрираните;  

 8 бр. производители със предварителна регистрация на вещества със срок за 

същинска регистрация 2018 г. – не се констатира превишаване на тонажната група 1-

100 т/год.; 

 2 бр. са  “потребители по веригата” за извършван внос чрез ИП – не се констатира 

несъответствие 

 1бр. дружество с променена роля по веригата - от вносител на потребител по веригата 

от 2014 г. – не се констатира подновен внос. 

 1 бр. за евентуален внос  на химични вещества - не  е осъществен. 

При проверките не се констатираха неизпълнения на задълженията за извършване 

на същински регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали. 

През 2015 г. са  извършени планирани проверки в 3 бр. обекти за наличие на 

азобагрила – вещества, предмет на ограничаване съгласно Приложение XVII на REACH. 

От  производител на вълнени изделия (платове) на територията на гр. Троян  е взета проба 

от плат и е проведено аналитично изпитване от акредитирана лаборатория за установяване 

наличие и съдържание на азобагрила и азооцветители. След проведения анализ не се 

констатира наличие на горецитираните вещества. В другите определени за контрол  2 бр. 

обекти за проверка, дружествата представиха протоколи от проведени анализи, от които 

бе видно,че няма наличие на азобагрила, вещества от Приложение XVII на REACH.  През 
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2015 г. са извърши 1 бр. извънредна проверка в нов обект по спазване на изискванията на 

регламента REACH, не се констатира производство на химични вещества. 

Във връзка с ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на 

определени опасни химични вещества от Приложение XVII (вписване 6) и направена 

извънредна проверка през 2013г., през 2015г. се продължи провеждането на последващ 

контрол в обект с констатирано наличие на азбестови влакна в състава на внесени 

материали. Към момента на проверката, дружеството продължава да провежда 

кампания за подмяна им и последващо им третиране  като отпадъци, като се констатира по 

–голям % на проведена подмяна на частите, съдържащи азбестови влакна. 

През 2015г. е проведен контрол в 1 бр. обект за наличие на бис -2-етилхексил 

фталат (DEHP), вещество предмет на разрешаване от приложение XIV на REAСH. 

Проверката е извършена по ИЛБ на използвания химикал, не се констатира наличие на 

DEHP. 

 При извършените проверки на информационните листове за безопасност в обектите 

се констатира, че за опасните химикали има информационни листове листовете по 

форматите  на Приложение  І и II на Регламент 453/2010 г.  Информирани са задължените 

лица, че от 01.06.2015 г. се отменят Директива 67/548/ЕИО за опасните вещества и 

Директива 1999/45/ЕО за опасните смеси и от тази дата вече не са приложими, тъй като се 

прилага единствено Регламент 1272/2008 г. за класификация, етикетиране и опаковане на 

химичните вещества и смеси и че информационните листове за безопасност следва да се 

актуализират  в съответствие с Регламент 2015/830 за изменение на Регламент 1907/2006 

(REAСH).  

В РИОСВ – Плевен се поддържат досиета на фирмите, като по този начин се 

извършва систематична проверка и оценка на базата данни на обектите.  

 В следствие на осъществения контрол през 2015 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;  

 при проверките не се констатира наличие на вещества, предмет на ограничаване и на 

разрешаване съгласно Приложения  XIV и XVII на REACH;  

 няма съставен АУАН за неспазени изисквания на регламента; 

 планът за контрол по управление на химикали през 2015 г.  и дадените предписания са 

изпълнени. 
 

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

опаковането на вещества и смеси (CLP) 

 По прилагането на Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP) е извършен планов 

контрол за изпълнение на задължения за нотификация на химични вещества, в това число 

на възстановени вещества от отпадъци на 13 бр. производители и/или вносители на 

територията, контролирана от РИОСВ – Плевен (9 бр. фирми през 2014 г.).  

 След обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по 

прилагането на Регламент CLP през 2014 г. и 2015 г. и при сравнението им могат да се 

направи следния извод:  

 броя на проверените фирми през 2014 г. и 2015 г. не е голям, тъй като на контролната 

дейност за нотификация на химични вещества по Регламент CLP беше извършен 

приоритетно през 2011 г. на всички задължени и действащи фирми на територията на 

РИОСВ – Плевен. През 2015 г. няма установени нови задължени лица. Проведеният 

контрол е превантивен  на фирмите, извършили вече нотификации за евентуален внос или 

производство на нови вещества ( не нотифицирани). 
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  през 2015 г. няма извършена нотификация на вещества в Европейска агенция по 

химикали.  

 не е констатирано неизпълнение на задължения за нотифициране на химични 

вещества в Европейска агенция по химикали; 

 Няма съставен АУАН. 

 

 Регламент №648/2004 относно детергентите 

 Във връзка с прилагането на Регламент 648/2004 г. относно детергентите са 

извършени 6 бр. планови проверки  и 1 бр. извънредна (5бр. през 2014 г.). Дружествата,  

произвеждащи детергенти, съдържащи ПАВ са изготвили ИЛБ, в които са отразени 

биоразградимостта и метода за анализ. Проведената извънредна проверка по сигнал се 

извърши в обект за производство на прахове за пране (за завишено съдържание на 

фосфати) по отношение на ограничения на съдържание на фосфор, определени в 

приложение VIа на Регламент №259/2012 г. за изменение на Регламент №648/2004 г. 

относно детергентите. При проверката се изиска документация, съпровождаща продукта 

прах за пране, произвеждан от дружеството и се представиха протоколи от проведени 

изпитвания от акредитирана лаборатория за определяне съдържание на фосфор в една 

перилна доза на различни разфасовки на прах. При прегледа на протоколите от анализите 

се констатира, че съдържанието на фосфор в една перилна доза (50g)  е под 0,5 g, което е в 

съответствие с разпоредбите на приложение VIа на Регламент №259/2012г. за изменение 

на Регламент №648/2004г. относно детергентите.  

 В следствие на осъществения контрол през 2015 г. по прилагането на Регламент 

(ЕО) №648/2004 относно детергентите се установи, че няма нарушения по регламента за 

изискванията за биоразградимост на ПАВ в детергентите. 

 

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

 За отчетния период не е прилагана  процедура за износ или внос на вещества от 

Приложение І на регламента. 

 

 Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

През 2015 г. е извършен контрол - 6 бр. проверки (14 бр. през 2014 г.) по 

изискванията на  Регламент 850/2004 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ), от 

които 2 бр. извънредни по писмо на МОСВ за контрол на изделия (маркучи за душ) със 

завишено съдържание на късоверижни полихлорирани парафини. Не е констатирано 

наличие на цитираните УОЗ вещества. 

Проведена е планова проверка за наличие на хексабромциклододекан (HBСDD), 

забавители за горене, устойчиви органични замърсители (УОЗ), в произвеждан 

експандиран полистирол (EPS) за строително приложение. Не се констатира такова в 

състава на EPS. 

През 2015 г. продължи контрола на наличната в РСПБЗН Ловеч противопожарна 

пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS). Количество 400 л до настоящия 

момент не е използвано и се съхранява до предаването и на фирма, притежаваща 

разрешителен документ за обезвреждането й. 

В следствие на осъществения контрол през 2015 г. по прилагането на Регламент 

(ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърсители (УОЗ) се установи, че на 

територията на РИОСВ Плевен се съхранява 400 л противопожарна пяна, съдържаща 

перфлуорооктан сулфонат (PFOS); 

 

 Регламент 1102/2008 относно забраната за износ на метален живак и на някои 

живачни съединения и безопасното съхранение на метален живак 



Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2015 г. 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен                                                                          62  

 

В годишния план за 2015 г. на РИОСВ – Плевен бяха предвидени проверки по 

Регламента. Във връзка с писмо на МОСВ за използване на живак или живачни 

съединения  при добив на благородни метали е извършена 1бр. извънредна проверка на 

обект със седалище на управление на територията на община Плевен, за което е 

докладвано в МОСВ. При проверка се установи, че към момента дружеството не е 

започнало дейност по добив на благородни метали и намеренията са да се осъществяват на 

територия на община Кюстендил, за което уведомихме с писмо РИОСВ Перник. 

Управителят декларира, че при извършване на дейността няма да се използва живак или 

живачни съединения с цел извличане на златото.  

 

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

В годишния план за 2015 г. на РИОСВ – Плевен бяха предвидени 42 бр. проверки 

по Наредбата. През 2015 г. са извършени 45 проверки (38 бр. през 2014 г.) относно 

спазване на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси, от които 3 бр. извънредни (2бр. последващ контрол по 

предписания и 1бр. по сигнал за замърсяване вследствие на разлив). Дадени са 4 бр. 

предписания - за  изготвяне на оценка на съхранение на опасните химични вещества и 

смеси, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата, за поставяне на указателни 

табели и за мерки за недопускане на разливи и за реда на съхранение на опасни химикали, 

които са изпълнени. 

След обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по 

прилагането на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси през 2014 г. и 2015 г. и при сравнението им могат да се направи следния извод:  

- по-големият броя на проверките през 2015 г. в сравнение с 2014 г. е поради по- 

големия брой обекти, планувани за контрол през 2015 г.; 

- няма констатирани нарушения на изискванията на Наредбата;  

- няма съставен АУАН за неспазени изисквания на Наредбата. 

През 2015г. се извърши 1 бр. извънредна проверка по постъпил сигнал за разлив на 

химикали (багрила), с вероятност за замърсяване на компонент води. РИОСВ Плевен 

предприе незабавни мерки, съгласно Указания за действия при възникване на аварийни 

ситуации, свързани със замърсяване на компонент на околната среда по Заповед 

№РД0559/20.08.2015г. на директора на РИОСВ Плевен, а именно:  

Екип от експерти на РИОСВ Плевен (води и ОХВ) и ИАОС-РЛ Плевен 

осъществиха незабавно проверка по сигнала на територията на обекта, намиращ се в гр. 

Троян в непосредствена близост до река Бели Осъм. Констатира се, че самото корито на 

река Бели Осъм няма оцветяване до площадката на обекта. Оцветяване на водата в черен 

цвят се наблюдаваше единствено в малки участъци в естествен формиран улей, в 

непосредствена близост до брега, прилежащ към площадката на предприятието и преди 

моста в гр. Троян до Общински Троян. При огледа на площадката на дружеството не се 

констатираха видими течове към реката. Не се установи наличие на умряла риба в 

горепосочените участъци на река Бели Осъм и река Осъм. Причината за изтичане на 

обагрена вода в реката бе спукан тръбопровод за отпадъчни води. При проверката са взети 

проби за изпитване в РЛ – Плевен към ИАОС. На дружеството е дадено предписание  да 

се предприемат мерки за отстраняване на аварията, което е изпълнено. Към момента на 

проверката  не се установи непосредствена опасност за живота и здравето на населението 

и за замърсяване на компонентите на околната среда. Протоколите от изпитване и 

наличната информация по сигнала са  изпратени в БДДР Плевен за изготвяне на 

становище за замърсяване на р.Бели Осъм в резултат на аварийната ситуация и 

предприемане на действия по компетентност, съгласно чл.131 от Закона за водите.  В 

МОСВ са представени доклади за резултатите от проверките и предприетите мерки на 

РИОСВ Плевен, съгласно Указания за действия при възникване на аварийни ситуации, 
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свързани със замърсяване на компонент на околната среда по Заповед 

№РД0559/20.08.2015г. на директора на РИОСВ Плевен. 

През 2015 г. РИОСВ Плевен продължи контрола за установяване на състоянието на 

наличните опасни химикали, преместени в обособено скривалище. (намерени през 2013г. 

в изоставени помещения, намиращи се в част от сграда - държавна собственост в гр. 

Плевен, сигнал от Областна администрация на Област Плевен). Помещенията на 

скривалището отговарят на минималните изисквания за склад за съхранение на химикали, 

по реда на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси 

(ДВ, бр. 43/07.06.2011 г.).  

 

Резултати  от извършената контролна дейност по управление на опасни 

химични вещества:  

 през 2015 г. при извършения контрол по Регламент REACH не са констатирани 

неизпълнения на задълженията за регистрации на химични вещества в Европейска 

агенция по химикали;  

 не е констатирано неспазване на задължението за извършване на нотификация 

на опасни химични вещества в Европейска агенция по химикали; 

 при извършения контрол, придружен с аналитични изпитвания не се констатира 

наличие на  вещества (азооцветители и азобагрила), предмет на ограничаване от 

приложение XVII на REACH; 

 през 2015 г. не са констатирани аварии, водещи до  замърсяване на компоненти 

на околната среда с опасни химични вещества;  

 планът за контролна дейност през 2015 г. по управление на опасни химични 

вещества е изпълнен. 

 не е установено неспазване на законодателството по химикали и за отчетния 

период няма съставен АУАН. 
 

2.9. Комплексни проверки (Приложение 9) - Резултати 

В съответствие с „Указания за извършване на контролната дейност на РИОСВ“, 

през 2015г. РИОСВ Плевен отново приложи комплексен подход при осъществяване на 

контролната дейност. 

Извършени са общо 122 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или 

фактор на околната среда, от тях: 

 104 са планирани и извършени като комплексни,  

 5 бр. планови индивидуални проверки са трансформирани в комплексни поради 

настъпила необходимост да бъдат проверени по повече от 1 компонент или фактор 

на околната среда – в т. ч.: 

o 2 бр. трансформирани от планови по фактор „Отпадъци“ с цел осъществяване на 

контрол и по Регламент (ЕО) № 517/2014 г. относно флуорсъдържащи парникови газове и 

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО) № 842/2006 г., относно 

някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки па прилагане на 

Регламент (ЕО) № 1005/2009 г., относно вещества, които нарушават озоновия слой – 

прилагане на нормативните разпоредби, от които зависи начина на експлоатация на 

инсталации с фреон R 22, както и за реда и начина за извеждане от употреба на 

веществото и неговото безопасно третиране; 

o 1 бр. трансформирана от планова по компонент „Въздух“ в комплексна с участие 

на експерт от направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ с цел 

контрол върху начина за извеждане от употреба на фреон R 22 и неговото безопасно 

третиране; 

o 1 бр. трансформирана от планова по фактор „Отпадъци“ в комплексна във 

връзка с постъпил сигнал за шум и миризми от дейността на обекта; 
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o 1 бр. трансформирана от планова по фактор „ОХВ“ в комплексна с участие на 

експерт от направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ с цел даване 

на предписания за последващо третиране на генериран отпадък; 

 1 комплексна проверка е трансформирана в индивидуална поради констатиране на 

прекратяване на производствена дейност на обекта;  

 14 бр. са извънредни – във връзка с постъпили жалби и сигнали, за осъществяване 

на последващ контрол и др. 

При провеждане на комплексните проверки са дадени 150 бр. предписания, 

изпълнението на които е проследено. За констатирани нарушения са съставени 2 бр. 

АУАН, издадени са 2 бр. НП, които са влезли в сила. 

 

През отчетния период са планирани и извършени 12 бр. комплексни проверки с 

участието на експерти от направления „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ 

„Опазване на водите“ и „Опазване чистотата на атмосферния въздух“ на площадки, 

попадащи в обхвата на чл.38, ал.1 от Закона за управление на отпадъците – площадки за 

дейности с отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, площадки за 

съхраняване и центрове за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 

средства. Проверките са осъществени при спазване на ротационен принцип спрямо 2014 г. 

с цел поетапен контрол върху всички площадки, за които се прилагат изискванията на 

чл.38, ал.1 от ЗУО.  

 

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 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 2015 г. са издадени общо  109 решения, в т.ч.: 1 решение по ОВОС, 57 за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 11 решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО и 40 решения за прекратяване на процедури. За 

сравнение, през 2014 г. са издадени общо 132 решения, в т.ч.: 1 решение по ОВОС, 1 

становище по ЕО, 50 бр. решения за преценяване на  необходимостта от извършване на 

ОВОС, 13 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 67 бр. 

решения за прекратяване на процедури, т.е. през отчетната 2015 година, решенията за 

преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са със 7 повече, решенията за 

преценяване необходимостта от ЕО – с 2 по-малко, а решенията за прекратяване – с 27 по-

малко. Увеличил се е делът на успешно приключените процедури. 

Основните проблеми във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО са следните: 



Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2015 г. 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен                                                                          65  

 

 При провеждане на консултациите по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС, се 

наблюдава различна практика в работата на РЗИ. РЗИ – Плевен иска допълнителна 

информация по три от всеки четири искания за преценка, като в някои случаи се иска 

информация по 2 и 3 пъти, докато се даде положително становище, докато при РЗИ – 

Ловеч има единични случаи на изискване на допълнителна информация. Очевидно в 

двата специализирани контролни органа има различен подход и вероятно методология 

(критерии) за преценяване на степента на въздействие и риска за човешкото здраве. 

От изминалата 2015 г. могат да се направят следните изводи: 

 Осигурено е участието на обществеността в процесите за взимане на решения, във 

връзка с процедурите по глава шеста от Закона за опазване на околната среда. 

 Постигнато е съкращаване на сроковете за изготвяне на краен документ при 

кандидатстване за средства от Европейски фондове; 

 Осигурен е широк достъп до информация във връзка с необходимите документи за 

предоставяне на съответната услуга. 

 Осигурено е въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за извършване 

на процедурите по ОВОС ” – въведени са 731 досиета на процедури за 2015, 2014, 

2013, 2012, 2010 и 2009 г. 

 

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

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи  

В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо 35 защитени зони (ЗЗ), които са част 

от Европейска екологична мрежа "НАТУРА 2000" и Националната екологична мрежа 

(НЕМ), включително: 

ЗЗ по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (20 бр.):  

 BG0000181 ЗЗ „Река Вит“ 

 BG0000239 ЗЗ „Обнова – Караман дол“ 

 BG0000240 ЗЗ „Студенец“ 

 BG0000247 ЗЗ „Никополско плато“ 

 BG0000266 ЗЗ „Пещера Мандра“ 

 BG0000269 ЗЗ „Пещера Лястовица“ 

 BG0000335 ЗЗ „Карабоаз“  

 BG0000396 ЗЗ „Персина“ 

 BG0000494 ЗЗ „Централен Балкан“ 

 BG0000591 ЗЗ „Седларката“ 

 BG0000607 ЗЗ „Пещера Микре“ 

 BG0000611 ЗЗ „Язовир Горни Дъбник“ 

 BG0000613 ЗЗ „Река Искър“ 

 BG0000615 ЗЗ „Деветашко плато“ 

 BG0000616 ЗЗ „Микре“ 

 BG0000618 ЗЗ „Видима“ 

 BG0000627 ЗЗ „Конунски дол“ 

 BG0001014 ЗЗ „Карлуково“ 

 BG0001036 ЗЗ „Български извор“ 

 BG0001493 ЗЗ „Централен Балкан буфер“ 

ЗЗ по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15 бр.). 

 BG0000240 ЗЗ „Студенец“ 

 BG0000332 ЗЗ „Карлуковски карст“ 

 BG0000494 ЗЗ „Централен Балкан“ 

 BG0002017 ЗЗ „Беленски острови“ 

 BG0002074 ЗЗ „Никополско плато“ 

 BG0002083 ЗЗ Свищовско-беленска низина 

 BG0002088 ЗЗ „Микре“ 

 BG0002091 ЗЗ „Остров Лакът“ 

 BG0002095 ЗЗ „Горни Дъбник – Телиш“ 

 BG0002096 ЗЗ „Обнова“ 

 BG0002102 ЗЗ „Деветашко плато“ 

 BG0002109 ЗЗ „Васильовска планина“ 

 BG0002110 ЗЗ „Априлци“ 

 BG0002111 ЗЗ „Велчево“ 

 BG0002128 ЗЗ „Централен Балкан буфер“ 

На територията на РИОСВ – Плевен има 102 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); 
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 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; 

 60 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 2015 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 2509 бр. уведомления за планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения, спрямо 1781 бр. за 2014 г. и 2105 бр. за 

2013 г. За част от постъпилите уведомления не е провеждана процедура, тъй като е 

установено, че не се отнасят за планове, програми и инвестиционни предложения.  

През отчетния период са постъпили 1138 бр. уведомления за планове и 

програми, свързани със сеч на гори, по които е започната и/или завършена процедурата 

по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. Те са с 204 бр. повече в сравнение с постъпилите 

през 2014 г. (934 бр.) и със 118 повече от тези през 2013 г. (1020 бр.). Взето е участие в 

Лесоустройствени съвещания на горски територии на ТП ДГС Никопол, ТП ДГС Плевен, 

Община Луковит, Община Угърчин, Община Ловеч, Община Кнежа, Община Д. Дъбник, 

Община Искър, ГК „Цер“ – с. Тученица, ГК „Дъб“ – с. Бохот. 

През 2015 г. са издадени 225 решения по чл. 18, чл. 20 и §2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба за ОС), от които 183 по чл. 18, 5 бр. по чл. 20 и 37 бр. за прекратяване на 

процедура по §2. Те са с 57 бр. повече от издадените през 2014 г. (168 бр.) и със 179 бр. 

по-малко от издадените през 2013 г. (404 бр.). 

През 2015 г. са издадени 7 бр. Решения по АПК за поправяне и отмяна на Решения 

по ОС. 

Издадени са 1766 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 с 340 бр. повече от 

издадените през 2014 г. (1426 бр.) и са колкото издадените през 2013 г. (1766 бр.). 

През 2015 г. са направени 65 бр. преценки по чл. 37 и чл. 40 от Наредбата за ОС, 

спрямо 71 бр. през 2014 и 72 бр. през 2013 г.  

Направени са 2996 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо 

границите на защитени зони, спрямо 907 бр. през 2014 г. и 636 бр. през 2013 г.  

 

Основните проблеми във връзка с процедурите по ОС са следните: 

 Във връзка с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, е необходимо 

процедирането на огромен брой преписки, вкл. на такива, които не попадат в защитени 

територии и зони от Националната екологична мрежа. Това се налага, поради 

отсъствие на одобрени ОУП на общините в Плевенска и Ловешка област, отсъствие на 

Областни планове за развитие на горските територии в тези две области, както и от 

необходимостта земеделските производители да представят документ от РИОСВ при 

кандидатстване за финансиране от Европейски фондове, вкл. когато дейностите не 

представляват план, проект, програма и инвестиционно предложение по смисъла на 

ЗООС и ЗБР (напр. за закупуване на техника); 
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 За процедираните по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС уведомления не се 

заплаща такса. Само през 2015 г. в РИОСВ – Плевен са издадени общо 1766 бр. писма-

преценки по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, направени са значителни 

пощенски разходи за изискване на допълнителна информация и за предоставяне на 

крайните документи на възложителите, без за това да е внесена каквато и да е било 

такса, която да покрива тези разходи. 

От изминалата 2015 г. могат да се направят следните изводи: 

 Въпреки посочените проблеми е осигурено процедирането по ОС; 

 Постигнато е съкращаване на сроковете за изготвяне на краен документ при 

кандидатстване за средства от Европейски фондове; 

 Осигурен е широк достъп до консултации и информация във връзка с необходимите 

документи за предоставяне на съответната услуга. 

 Няма обжалвани Решения по ОС. 
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II. Отчет за дейността  

1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и 

регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда 

(Приложение 11) 

Всички 19 общини на територията на РИОСВ – Плевен имат разработени и приети 

от общинските съвети програми за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбите на 

чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), програмите се приемат от 

общинските съвети, които контролират изпълнението им. 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 162 мерки по общинските програми. 

При анализ на програмите по опазване на околната среда се вижда следното: 

 Основните задачи, които се поставят с програмите, са свързани с настоящите 

проблеми по опазване на околната среда, както и изготвяне на план за действие, 

съдържащ организация на изпълнение, начини и източници на финансиране, отговорни 

звена и очакван ефект; 

 Един от основните приоритети в програмите е подобряване на дейностите по 

управление на отпадъците. 

 

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и 

проблеми (Приложение 10) 

През 2015 г. на най-ранен етап (процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са идентифицирани 

следните инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на общини: 

Община Априлци 

 Общ устройствен план за Община Априлци; 

 Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Априлци; 

 Реконструкция на общински селскостопански пътища за махали „Липака“, „Барбули, 

„Черневото” и „Широката поляна”, гр. Априлци; 

 Реконструкция на общински селскостопански пътища , гр. Априлци; 

 Подпорна стена на ул. "Злиевци", гр. Априлци (укрепване ляв бряг на р. Видима); 

 Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение (водосток) ул. "В. Йотов", 

гр. Априлци; 

 Превантивно почистване на речните легла на р.Острешка и р.Видима от дървесна и 

храстовидна растителност в урбанизираните територии. 

Община Белене 

 Изменение на ИП Частично изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ и 

рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа на гр. Белене, с Решение № 

39 ПР/2010 г.; 

 Укрепителни и противоерозийни мероприятия на брега на р. Дунав, в обхвата на 

проект “Изграждане на част от Крайдунавски парк Белене”, в кв. 153, УПИ I и кв. 154 

I, гр. Белене, от О.Т. 603 до О.Т. 605 – преработка; 

 ПУП -ПРЗ за стр. кв. 161, ПИ № 03366.602.142, УПИ III по плана гр. Белене; 

 Изграждане на зелена инфраструктура и екологична мрежа свързани със защитени 

територии и защитени зони по Натура 2000 на Общинско ниво; 

 Хидротехнически мероприятия за защита от наводнения на населените места в община 

Белене. 

Община Гулянци 

 Изграждане на "Покрит пазар в гр. Гулянци", УПИ І, кв. 14, гр. Гулянци; 
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 Изменение на ПУП-ПР за ПИ № 18099.401.754 и ПИ № 18099.401.753, гр. Гулянци 

/към Дневен център за хора с увреждания/; 

 Реконструкция и основен ремонт на Път PVN 3021 /ІІ-11, Гулянци - Никопол 

/Милковица - Шияково/ ІІІ-1106/ в Община Гулянци с дължина 3,300 кв.м;. 

 Реконструкция и основен ремонт на Път PVN 3023 /ІІІ-118, Гулянци - Комарево/ ІІІ-11/ 

в Община Гулянци с дължина 2,600 кв.м.; 

 Реконструкция и основен ремонт на Път PVN 2024 /ІІІ-118, Гулянци - Комарево/ Крета 

- ІІІІ-1106/ в Община Гулянци с дължина 3,345 кв.м.; 

 Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. 

Гулянци, ПИ № 18099.396.460 по КККР на гр. Гулянци, обл. Плевен;. 

 Рехабилитация на общински път PVN 1020 /ІІ-11/ Гиген - Искър - граница Общ. 

Гулянци Общ. Д. Митрополия - Славовица /ІІІ-3004/ от км 0+000 до км 4+990; 

 Актуализирана Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020; 

 Изграждане на нова сграда на Филиал за спешна медицинска помощ - изменение на 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 18099.401.1381, гр. Гулянци; 

 Изменение на ИП за Изграждане на спортен комплекс, гр. Гулянци. 

Община Долна Митрополия 

 Общ устройствен план на Община Долна Митрополия; 

 Рехабилитация на път PVN 1045 - Горна Митрополия - Долна Митрополия; 

 Рехабилитация на път PVN 3049 /обходен път на гр. Долна Митрополия/ - І етап; 

 Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Долна 

Митрополия; 

 Съществуващи водовземни съоръжения за водоснабдяване на с. Ставерци и с. Брегаре; 

 Модернизация на общински път PVN 1047 /ІІІ-118, Долна Митрополия - Ясен / Горна 

Митрополия - граница общ. - Староселци, от км. 0 до км. 7+310 и разширение на мост 

при км. 5+750; 

 Консервация, частична реставрация и социализация на ремска крайпътна станция "Ad 

Putea" по проект Развитие на туристическите дестинации Ад Путеа; 

 Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN 1041 /Комарево - Долна Митрополия 

/Подем - Рибен - ДЗС "1май", PVN 2046 Подем - Долна Митрополия / - Биволаре 

/PVN1042/, PVN 3044 / Подем - Долна Митрополия - Божурица / Божурица /PVN1042/; 

 Корекция и укрепване на дере, находящо се в гр. Тръстеник", укрепване на свлачище с 

№ PVN 10.05013.02 прилежащо на ул. "Скобелев", с. Божурица, укрепване на 

свлачище с № PVN 1053655.14 в района на ул. "Стара планина", с. Ореховица по 

проект (Румъния България); 

 Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение на р. Дунав 

за извършване на туристически превози, с. Байкал; 

 Отвъд Дунав – паралелни връзки в културната, историческо и икономическо развитие 

на Румъния и България в периода 1850 - 1944 г.; 

 Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. 

Община Долни Дъбник 

 "Парк "Ген. Лавров", общ. Долни Дъбник - реставриране, обновяване и опазване на 

културното наследство и развитие в музей на открито; 

 Изграждане на Пункт за сушене и обработка на орехи и билки в УПИ ІV-1139, с. 

Садовец; 

 Реконструкция на път PVN 2061 Долни Дъбник - Градина (път ІІІ 3005) от км 0+000 до 

км 2+860 и от км 3+660 до км 5+000; 

 Реконструкция на път PVN 1060 - от кръстовище с път І-3 - с. Крушовица - с. 

Петърница (път ІІІІ-3005) от км 0+000 до км 10+650; 

 Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020. 
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Община Искър 

 Общ устройствен план на Община Искър; 

 Реконструкция на улична мрежа в общ. Искър: гр. Искър, с. Староселци, с. Долни 

Луковит, с. Писарово; 

 Актуализирана Програма за опазване на околната среда 2015 - 2020 на Община Искър. 

Община Кнежа 

 Общ устройствен план на Община Кнежа; 

 Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля - гр.Кнежа; 

 Актуализирана Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на 

отпадъците; 

 Реконструкция на лесопарк Гергана, гр. Кнежа, общ. Кнежа; 

 Реконструкция и обновяване на съществуващ лесопарк "Гергана", чрез реконструкция 

и разширяване на съществуващ зоопарк , община Кнежа. 

Община Левски 

 Общ устройствен план на Община Левски; 

 Изменение на ИП за Опазване и възстановяване на ЗЗ "Обнова - Караман дол"; 

 Изменение на ИП "Изграждане на ПСОВ за над 10000 екв.жители, реконструкция и 

доизграждане на ВиК мрежа на гр. Левски; 

 Възстановяване и доизграждане на мотополигон – Левски, разположен в землището на 

с. Козар Белене, община Левски”; 

 Разширение на гробищен парк в с. Трънчовица, ПИ № 000273; 

 Рекултивация на обект "Депо за ТБО на Община Левски"; 

 Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласен общински път PVN1110; 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. „Бузлуджа”,  

ПИ№43236.401.1650, УПИ VІ-1522, кв.44, гр. Левски; 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. „Ангел Кънчев”,  УПИ 

ХІХ-956, кв.21, гр. Левски; 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. „1-49”,  УПИ ХVІ-1471, 

кв.49, гр. Левски; 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. „Янтра”,  УПИ ХІ-

2240, кв.66, гр. Левски; 

 Реконструкция и изграждане на спортен комплекс УПИ ІІІ, кв.140 гр. Левски; 

 Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв.130, по плана на гр. 

Левски. 

Община Летница 

 Общ устройствен план на Община Летница; 

 Актуализирана Общинска Програма за опазване на околната среда 2015 - 2020 г.;  

 Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020 г. 

Община Ловеч 

 Актуализация на инвестиционен проект за Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Ловеч, Летница и Угърчин; 

 Благоустрояване и подобряване на физическата среда в кв. "Червен бряг", гр. Ловеч; 

 Регионален приют за безстопанствени кучета за общини Ловеч, Угърчин и Летница; 

 Почистване на речните корита от дървесна и храстова растителност - с. Прелом, с. 

Лешница, с. Радювене, гр. Ловеч; 

 Укрепване на сводов мост над р. Осъм в с. Лешница, общ. Ловеч; 

 Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ за гр. 

Ловеч; 

 Реконструкция ВиК мрежа, ж.к.“Младост“, гр. Ловеч; 
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 Основен ремонт на улици, гр. Ловеч - ж.к. “Младост“; 

 Основен ремонт на улици гр. Ловеч – кв.“Гозница“ и кв. “Декисана“; 

 Укрепване на пропадане, засягащо обект "Възстановяване на връзка м/у ул. "ВV 

Левски" и парк "Стратеш", гр. Ловеч, по договор за безвъзмездна помощ № 

BG161PO001/1,4-09/2012/036; 

 Промяна и актуализация в условията на Комплексно разрешително № 282-Н0/2008 г. 

на Регионално депо за неопасни отпадъци, за общ. Ловеч, Летница и Угърчин; 

 Подпорна стена в УПИ ІХ-170, кв. 27, ХИ № 67314.250.170, с Сливек. 

Община Луковит 

 Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Луковит; 

 Главен колектор І от канализационна мрежа на гр. Луковит - разделна канализация ІІ 

етап, Битов и дъждовен колектор ; 

 Реконструкция и благоустрояване на градска градина - УПИ-ІІІ за озеленяване, кв. 157, 

гр. Луковит. 

Община Никопол 

 Общ устройствен план на Община Никопол; 

 Инженерно-геоложко проучване и съставяне на работен проект за изграждане на 

геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол; 

 Рехабилитация на общински път PVN 3123 /ІІІ-304 Трънчовица - Новачене - Бацова 

махала - Граница (Община Никопол - Плевен)  Славяново /PVN 2145;/ 

 Мостове на времето - Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване 

на тарансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле; 

 Актуализирана Програма за опазване на околната среда за периода 2015 - 2020 г.; 

 Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020 г. 

Община Плевен 

 Помпена станция в ПИ № 56722.659.1079, гр. Плевен за оросяване на тренировъчно 

игрище и стадион в УПИ ІХ и ХІ, кв. 841 и УПИ І, кв. 837 /но кладенец/; 

 Утвърждаване на площадка и преотреждане на полски път № 607 - 280 кв.м.; 

 Прокарване на трасе на канал за отвеждане на отпадъчни води от обект „Регионален 

център за третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна 

Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци; 

 Монтаж на възпрепятстващи съоръжения в и около пространството обитавано от 

мечки в Зоопарк "Кайлъка"; 

 Възстановяване, реконструкция и обновяване на парк "Гривица" по програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България; 

 Основен ремонт, реконструкция на санитарно дъно на р. Тученица в участък от 

Централен градски площад м/у двете платна на ул. "Вардар" през ЖК "Мара Денчева" 

до "покрито корито" ИНТЕРРЕГ V-А; 

 Модернизация на отсечка с дължина 1.15 км.  От път ІV-ти клас PVN 3149 Плевен - с. 

Тученица; 

 Модернизация на съществуващо трасе на път PVN 1150 и PVN 1146 - 20 км 

 Експониране и социализация за иновативна регионална урбанистична и културна 

реинтеграция на археологически комплекс антична и средновековна крепост 

"Сторгозия"; 

 Създаване на проектна готовност за участие по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. - 

ремонт на 25 бр. линейни обекти на територията на гр. Плевен; 

 Утвърждаване на трасе за път през ПИ № 000136, за ПИ №№ 096039, 096040, 096041, 

096032, 096034 и 096043, с. Брестовец; 
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 Работно проектиране на част от централна пешеходна зона - Водна каскада, по проект 

"Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма "Региони в 

растеж" през програмния период 2014-2020 г.; 

 Работно проектиране на част от ландшафт - 5 бр. площадки (спортни и детски), по 

проект "Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма "Региони 

в растеж" през програмния период 2014-2020 г.; 

 Работно проектиране на част от централна пешеходна зона - площад "Стефан 

Стамболов", по проект "Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна 

програма "Региони в растеж" през програмния период 2014-2020 г.; 

 Работно проектиране на част от централна пешеходна зона и ландшафт - Градска 

градина, по проект "Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна 

програма "Региони в растеж" през програмния период 2014-2020 г.; 

 Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 - 2020 

 Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ за гр. 

Плевен. 

Община Пордим 

 Общ устройствен план (ОУП) на община Пордим 

 Интегриран план за обновяване на населените места (ИПОНМ) в община Пордим. 

 Рехабилитация на общински път PVN 2145 /ІІІ-3402/ Славяново - граница общ. 

(Плевен-Пордим) - Тотлебен /І-3/, участък от границата на общ. Пордим, през с. 

Тотлебен до републикански път Е83; 

 Актуализирана Програма за опазване на околната среда за периода 2015 - 2020 г.; 

 Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. 

Община Тетевен 

 Общ устройствен план на Община Тетевен; 

 Реконструкция на съществуващи селскостопански пътища на територията на община 

Тетевен, област Ловеч. 

Община Троян 

 Общ устройствен план на Община Троян; 

 Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Троян 

 Водовземане за водоснабдяване на обществени чешми № 1 и № 2, Шипковски 

минерални бани, с. Шипково; 

 Изграждане на колектор за инфилтрат на Депо за твърди битови отпадъци – Троян; 

 Водовземане от минерален сондаж № Л-36 за водоснабдяване "Басейн" Шипковски 

минерални бани, с.Шипково, община Троян; 

 Водовземане от подземни води от съществуващ каптиран извор "Сухата река" за 

водоснабдяване на с. Гумощник; 

 Почистване коритото на р. Бели Осъм, от дървета и наносни материали при моста при 

РПУ, гр. Троян. 

Община Угърчин 

 Актуализирана Общинска Програма за опазване на околната среда 2015 - 2020 г. ; 

 Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020 г.; 

 Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Катунец; 

 ППР (проектно проучвателни работи) "Горно строене на улици в гр. Угърчин"; 

 ППР "Рехабилитация и реконструкция на път Драгана - LOV2201 /ІІІ-3502, Бежаново - 

Ъглен/ - Драгана /ІІІ-3504/. 

Община Червен бряг 

 Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Червен бряг; 

 Рекултивация и закриване на старо общинско депо за неопасни отпадъци в землището 

на гр. Червен бряг; 
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 КПИИ, включващ ПУП-ПРЗ и ТИП за ИП "Открити спортни многофункционални 

площадки, съблекални и бюфет за подкрепителни закуски и напитки" в УПИ X, кв.70 

по плана на гр.Червен бряг; 

 Ремонтни работи на пътен надлез от път PVN-186 при км. 17+720 на магистрална ЖП 

линия София - варна и пътните подходи към него; 

 Идеен проект за реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1187 (Червен 

бряг-Чомаковци*-Девенци-Телиш от км. 8+500 до км. 16+500) в участък от края на с. 

Девенци до началото на с. Телиш, общ. Червен бряг, обл. Плевен; 

 Идеен проект за реконструкция и рехабилитация на общински път LOV2096 (ІІІ-305-

Садовец-Ъглен/общ.(Луковит-Червен бряг)-Ракита-Телиш /PVN1186/ от км. 7+206.95 

до км. 11+318.39, общ. Червен бряг, обл. Плевен. 

Община Ябланица 

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - гр. Ябланица, ел. "М. Петков" от 

ОТ259 до ОТ165 - І етап - ниска зона от ОТ219 до ОТ165; 

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - гр. Ябланица, ел. "М. Петков" от 

ОТ259 до ОТ165 - ІІ етап - висока зона от ОТ250 до ОТ246; 

 Актуализирана Програма за опазване на околната среда за периода 2015 - 2020 г. 

 

През 2015 г. са реализирани 33 бр. проекти с екологично значение, финансирани от 

ПУДООС, което е отразено в Справка 10 от отчета. 

 

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

при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура 

(Приложение 11) 

 

Достъп до информация за околната среда 

През 2015 година в РИОСВ – Плевен са постъпили 80 бр. заявления за достъп до 

обществена информация. На всички е отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до 

информация на 78 от тях. Няма издадени решения за отказ за предоставяне на исканата 

информация. На две от заявленията информацията е била налична и е указан пътя за 

намирането й.  През периода няма издадени откази за предоставяне на информация. 
 

Екологично образование 

 По повод 2 февруари – Денят на влажните зони, експерти от инспекцията взеха 

участие в обучение на учители по биология и химия, като ги запознаха с посланията на 

Световния ден на влажните зони и се представиха датите от Екологичния календар.  

Проведен бе „Час по екология“ в отдел „Природа“ на Регионален исторически 

музей – Плевен. В него, ученици от началните училища в гр. Плевен се запознаха с 

влажните зони, значението им и начините за опазването им.  

По повод 22 март – Световен ден на водата, Регионална инспекция по околната 

среда и водите – Плевен (РИОСВ - Плевен) Басейнова дирекция за управление на водите 

Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен) и Регионален исторически музей - 

Плевен организираха поредица от образователни лекции. Основната им цел бе привличане 

на вниманието у деца и младежи за устойчиво ползване на водата. 

На 17 март открит урок с основна тема как всеки може да допринесе за опазването 

на водата имаха четвъртокласници от Начално училище „Христо Ботев“ – Плевен. По 

време на екологичната беседа, децата показаха знания и дадоха примери как опазват 

водата и природата. 

Петокласници от училище „Цветан Спасов“, гр. Плевен обогатиха също своите 

познания за опазването на водата. 
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Лекция за Световния ден на водата се проведе и в Национално училище по 

изкуства „Панайот Пипков“ – Плевен. 

Час по екология в отдел „Природа” на Регионален исторически музей – Плевен се 

проведе на 22 април – Ден на Земята. Инициативата бе с начален час 11 часа. Мотото на 

тазгодишната кампания за Деня на Земята бе „Зелени градове”. В урока участие взеха 

първокласници от начално училище „Патриарх Евтимий” – град Плевен. Под формата на 

игра, с децата беше коментирано как може всеки да допринесе градът, в който живее, да 

стане по-зелен, като акцентът беше върху устойчивото ползване на водата.  

Часът по екология е съвместна инициатива на Басейнова дирекция за управление 

на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и 

водите – Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕЕОД – град Плевен.  

Същият ден, от 13.30 часа експерти от РИОСВ – Плевен изнесоха лекция на тема 

“Зелени градове и екологични проблеми” пред ученици от 9
-ти

 и 10
-ти

 класове на 

Математическа гимназия “Гео Милев”. 

По повод 22 май – Деня на биоразнообразието първокласници от СОУ „Стоян 

Заимов“, гр. Плевен посетиха отдел „Природа“ към Регионалния исторически музей. 

 В последния за учебната 2015 година урок, децата се запознаха кои видове са 

защитени и как трябва да допринасяме за опазването им. С децата беше проведена 

дискусия за опазването на природата, по време на която те припомниха, че отпадъците 

трябва да се изхвърлят само на определените места и че не трябва да замърсяваме реките. 

Учениците получиха специални грамоти „Приятел на природата“ от Регионален 

исторически музей – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район” и РИОСВ – Плевен. 

Традиционно арт ателие се проведе в Байкал за Деня на Дунав. В него участие 

взеха както деца и младежи, така и родители. Беше спазена и традицията за хвърляне на 

венец в реката. 

В Белене на 29 юни почистиха брега на река Дунав. След това се проведе 

велопоход, а в следобедните часове – рисунки на асфалт. 

По време на инициативите в двете населени места участниците отправиха своите 

художествени послания за опазване на река Дунав чрез творбите си. 

Проявите на 29 юни се проведоха с партньорството на Басейнова дирекция 

„Дунавски район“ и РИОСВ – Плевен. 

По повод Седмицата на мобилността, РИОСВ – Плевен и БДДР-Плевен посетиха 

ЦДГ „Слънце“, където бяха представени добрите практики за опазване на околната среда. 

На 23 септември бяха проведени беседи с ученици от първи и втори класове на три 

плевенски училища на тема „Придвижвай се разумно“. На децата бяха раздадени 

светлоотразители за пешеходци. 

В периода 21-29 ноември 2015 г. РИОСВ – Плевен подкрепи с различни 

инициативи провеждането на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Над 

400 деца, на възраст от 3 до 7 год. се включиха при нейното реализиране. 

През годината над 20 ученика посетиха Информационния център на РИОСВ – 

Плевен, за да се запознаят с работата на експертите и интересна информация относно 

опазването на околната среда. 

До 31.12.2015 г. бяха подготвени и изпратени до национални и регионални медии 

15 броя прессъобщения. 

 

Работа с медии 

До 31.12.2015 г. бяха подготвени и изпратени до национални и регионални медии 

15 броя прессъобщения. 

 
 

Жалби и сигнали на граждани 
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От началото на годината са постъпили 8 броя жалби и 111 броя сигнали. За 

всичките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане 

по компетентност, което е отразено в Справка 8.3 към отчета. 

 

4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и 

представители на обществеността 

РИОСВ Плевен има добри взаимоотношения с другите структури на 

изпълнителната власт и представители на обществеността, с помощта на които изпълнява 

своите задължения, в т.ч:  

През 2015 г. експерти на РИОСВ Плевен участваха в междуведомствените комисии 

за проверка на потенциално опасни водни обекти по заповед на областните управители на 

Плевен и Ловеч. Обектите, подлежащи на проверка – участъци от речни корита, корекции 

на реки, защитни диги, язовири, отводящи дерета и др. за двете области общо са 178 броя. 

Проверени са два пъти през периода – пролет и есен 2015 г.  

През 2015 г. е взето участие в 12 комисии по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване 

на земеделските земи (ЗОЗЗ): 5 бр. в ОД “Земеделие” – Ловеч и 7 бр. ОД „Земеделие“ – 

Плевен и в 2 комисии за рекултивация на минни обекти в ОД „Земеделие“ – Плевен.

 Извършени са съвместни проверки на площадки за дейности с отпадъци със 

служители на МВР, всяка институция съобразно компетентността си. При необходимост 

от получаване на достъп до проблемен обект и снемане на писмени обяснения от 

нарушител, също се иска съдействие от структурите на МВР. 

През отчетния период продължи контролът по изпълнение на условията в 

издадените разрешителни по чл.104 ал.1 на ЗООС за обекти с висок рисков потенциал и за 

обекти с нисък рисков потенциал чрез съвместни проверки от комисии по чл.157а от 

ЗООС, съставени от представители  на РИОСВ, РДПБЗН, ИТ и  на общините, определени 

със Заповед на Министъра на околната среда и водите. Създадена е и продължава добрата 

координация между контролните органи и създадения механизъм за извършване на 

съвместните проверки. 

Проведени са работни срещи с представители на Общините, Държавните горски 

стопанства в области Плевен и Ловеч и РДГ-Ловеч по актуални въпроси, свързани с 

прилагането на ЗЗТ (правомощия на Общините и РДГ), и с възможностите за получаване 

на информация за защитените територии и защитените зони от интернет страниците на 

РИОСВ – Плевен, ИАОС и НАТУРА2000. 

 

5. Анализ на дейностите по други текущи задачи 

Експертите от РИОСВ Плевен извършват ежедневни консултации на всички 

заинтересовани лица по прилагане на нормативната уредба по опазване на околната среда. 

 

III Предизвикателства и насоки за подобряване на дейността  
 

 Въвеждане на досиета на проведени процедури по ОВОС и ЕО в публичните регистри 

за периода 2002-2016 г.; 

 Прилагане на ротационен принцип при осъществяване на контролната дейност на 

РИОСВ; 

 Запазване на комплексния подход при проверка на обектите с цел ограничаване на 

разходите на финансов и експертен ресурс; 

 Подобряване седмичното, месечно и годишно планиране и отчитане на дейността на 

инспекцията чрез: 

o ротация на експертите, извършващи вътрешен одит на направените 

проверки и дадени предписания; 
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o периодична поименна съпоставка на извършените проверки от отчетите и 

планираните проверки от годишния план на инспекцията; 

 Продължаване на традицията за провеждане на работни срещи с цел обсъждане на 

решения на съда за отмяна на издадени НП и предприемане на коригиращи действия; 

 Прилагане на разработените процедури, унифициращи начина на работа на 

експертите; 

 Добро сътрудничество и обмяна на информация с другите институции на национално 

и местно ниво; 

 Популяризиране на нормативната уредба, с цел адекватни и своевременни реакции от 

страна на заинтересованите. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


