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I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2018 г. - слаби и силни страни, 

изводи  

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

спрямо 2017 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2017 г.  

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2017 г.  

 

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

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

2017 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 и постигнати резултати: 

 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

вкл. пречиствателните станции към тях: 

o контрол общо за всички обекти;  

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

формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества;  

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

добро; 

 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води: 

o контрол общо за всички обекти; 

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

вещества, общи и специфични замърсители; 



 

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

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

отпадъчни води;  

o контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води; 

 Изводи 

o за осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в 

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

комплексните разрешителни по реда на ЗООС;  

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

допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 

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

повърхностни водни обекти; 

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

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

индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване; 

2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни 

и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители; 

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

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

замърсяване на воден обект. Резултати. 

 

2.3. Почви (Приложение № 3) 

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

употреба препарати за растителна защита; 

2.3.2 Оценка на състоянието на почвите, мониторинг. 

2.3.3 Рекултивации. 

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

 

2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4) 

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

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

 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, ЗГМО и издадени административни актове. Резултати 

2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 



 

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

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

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

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

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

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

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

чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

 

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

(ЕО) (Приложение № 6) 

2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС 

2.6.2 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 (за РИОСВ, където се изпълняват такива програми) 

 

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

№ 8) 

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

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

Резултати 

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

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

ограничаването на химикали (REACH) 

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

опаковането на вещества и смеси (CLP) 

 Регламент №648/2004 относно детергентите 

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

 Регламент № 2017/852 относно живака 

 Регламент (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. 
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2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и 

проблеми (Приложение № 12) 

3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността 
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І. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2018 г. - слаби и силни страни, 

изводи  

В плана за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2018 г. са включени проверки за 

осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на 601 от общо 1346 обекта, 

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

изготвяне на плана са взети в предвид нормативните изисквания за честота на проверките, 

направен е обобщен систематичен анализ на риска, отчетени са приоритетите за контрол за 

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

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

съответните обекти, издадени предписания и др. 

В края на 2018 г. е отчетено, че всички планирани за контрол обекти са проверени. През 

отчетния период са направени общо 1046 проверки, при които са проверени 601 обекта по 

план за 2018 г. и 299 обекта при извънредни проверки. Обобщена информация за 

осъществената контролна дейност е дадена в таблица 1: 

Таблица 1. Kонтролна дейност за 2018 г. – обобщена 

Общ брой обекти, 

подлежащи на 

контрол и 

проверки от 

РИОСВ, включени 

в регистъра на 

обектите 

Брой планирани 

обекти за контрол 

през 2018 г., 

включени в 

Таблица 2.  Списък 

на планираните 

обекти за контрол 

Брой проверени обекти през 2018 г. 
% на 

изпълнение на 

Плана за КД за 

2017 8. 

(планирани/                                                                                    

проверени 

обекти) 

Общ брой 

извършени 

проверки 

(отчетените 

през 2018 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) 

1346 601 601 299 100 1046 26 

 

Силните страни на контролната дейност през 2018 г. могат да се обобщят, както следва: 

 Запазване на тенденцията за прилагане на комплексен подход при проверка на обектите, в 

т.ч. и при извънредни проверки;  

 При възможност – съчетаване на планови и извънредни проверки с цел оптимизиране на 

ресурсите (финансови, човешки и материали);  

 Действащите процедури, регламентиращи превантивната и контролна дейност на 

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

работата на инспекцията; 

 Добра координация между РИОСВ – Плевен и другите институции – МОСВ, ИАОС, РЛ 

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

 Между РИОСВ – Плевен и ОД „Земеделие” – Плевен и Ловеч чрез участия в комисии по 

промяна предназначението на земеделски земи, като по този начин са обхванати 

обектите, за които са издадени необходимите документи от РИОСВ-Плевен, както и в 

комисии за рекултивация на нарушени терени; 

 Засилен е контролът съвместно с органите на МВР и НАП на площадки, на които се 

извършва дейност по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО; 

 Добър механизъм на взаимодействие между членовете на комисиите по чл.157а от ЗООС, 

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

 Поддържа се добра комуникация с общините с нарушено качество на атмосферния 

въздух - Плевен, Ловеч, Никопол и Троян. Всички общински програми по чл. 27 от ЗЧАВ, 
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за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на нормите за КАВ, са актуализирани, 

извършват се съвместни проверки по компетентност при жалби/сигнали;  

 В резултат на извършените през 2018 г. проверки на обекти за съхранение на негодни 

ПРЗ и дадени предписания, е извършено гаранционно обслужване, вкл. ремонтни 

дейности от „БалБок Инженеринг” АД. Дейността обхваща Б-Б кубовете в с. Крушовене 

и в с. Буковлък. След указания от „БалБок Инженеринг” АД община Левски е 

възстановила покритието на Б-Б кубовете и знаците за опасност. Предприети са действия 

за обезопасяване на централизирания склад в гр. Гулянци и  на прозорец на склада за 

негодни ПРЗ в с. Крушуна; 

 Във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО, по глава шеста от ЗООС, са получени 159 

становища, в т.ч.: 62 становища от БДДР; 91 становища от РЗИ (Плевен и Ловеч); 1 

становище от Дирекция „Национален парк – Централен Балкан“, 2 становища от ИАОС, 3 

становища от МОСВ и др.; 

 Запазва се въведения ротационен принцип на експертите, осъществяващи контролна 

дейност – ротация на 2 години на проверяващите даден обект експерти, текущ контрол на 

условия от документи, издадени по реда на Глава 6 от ЗООС и  от разрешителни и 

регистрационни документи по ЗУО от експерти, които не са подготвили съответните 

документи; 

 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. 

Установени слаби страни през отчетния период са: 

1. Затруднено е откриването на физически и юридически лица при установяването на 

нарушения на екологичното законодателство. 

2. Невъзможност за съставяне на АУАН при констатиране на нарушения в защитени зони 

(разораване, строителство и др.) поради невъзможност да се установят датата на 

извършване на нарушението и извършителя. 

3. Нерегламентираните дейности с ИУМПС се прекратяват временно след извършените 

проверки и съставени АУАН, след което се възобновяват отново; 

Независимо от затрудненията, е постигнато пълно изпълнение на плана и ефективното 

прилагане на екологичното законодателството по компонентите и факторите на околна 

среда, на много добро ниво.  

 

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

спрямо 2017 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

 

Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018 г. е съобразен с  

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

фактори на околната среда. За контрол през 2018 г. са планирани 601 обекта от „Регистъра на 

всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ”. Всички планирани за контрол 

обекти са проверени. Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018 г. е 

изпълнен.  

Контролната дейност през 2018 г., е съпоставима и съизмерима с дейността на 

инспекцията през последните 2-3 години. Планът за контрол е изпълнен на 100 %.  

Броят на извършените планови проверки през 2018 г. спрямо 2017 г. е увеличен от 652 на 

749. Относително се запазва броя на контролираните обекти, във връзка прилагането на 

комплексен подход при осъществяване на контрола, участието на поне двама експерти при 
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проверка на един обект, както и необходимостта от извършване на голям брой извънредни 

проверки. 

Планови проверки и обекти за контрол през 2017 г. и 2018 г.

0
100
200
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400
500
600
700
800

2017 2018

брой проверки

брой обекти

 

Изпълнението на плана за контролна дейност за 2018 г. по компоненти и фактори на 

околната среда е отразено в таблица 2. 

Таблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2018 г. по компоненти и 

фактори на околната среда 

№ 
Компоненти/ 

фактори на ОС 

Брой обекти, 

планирани за контрол 

през 2018 г. (съгласно 

съответните таблици 

по компоненти и 

фактори от плана за 

КД)  

Брой 

проверени 

обекти през 

2018 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 

2018 г. спрямо 

проверени обекти 

1. КР 26 26 26 26 100 
2. СЕВЕЗО обекти 4 4 4 4 100 
3. Въздух* 127 127 132 132 100 
4. Води 67 67 88 88 100 
5. Почви 17 17 17 17 100 
6. Отпадъци 286 286 286 286 100 
7. Химикали 42 42 42 42 100 
8. шум 8 8 8 8 100 

9 
Биологично 

разнообразие 
32 32 32 32 100 

10 
Защитени 

територии 
26 26 26 26 100 

11 Защитени зони 5 5 5 5 100 
12 Лечебни растения 15 15 15 15 100 
13. ОВОС и ЕО 52 52 52 52 100 

14. 
Екологична 

отговорност** 
9 9 9 9 100 

15 

Ограничаване 

изменението на 

климата 

4 4 4 4 100 

16 ГМО 3 3 3 3 100 

ОБЩО 723 723 749 749 100 

17. 

Комплексни 

проверки (на 

обекти без КР) 

45 45 45 45 100 
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1.2. Анализ на извършените извънредни проверки, включително сравнение спрямо 2017 г. 

 

През отчетния период са извършени 364 извънредни проверки на 299 обекта. Причините, 

наложили извършването на извънредни проверки, са отразени в таблица 3: 

Таблица 3. Извънредни проверки 

  

По 

изпълне

ние на 

предписа

ние 

По 

жалба/ 

сигнал 

По заповед/ 

писмо на 

министъра/ 

директора на 

РИОСВ 

По 

заповед/                                                                                                                                                                              

писмо на 

областния 

управител 

По 

искане 

на 

прокурат

урата / 

МВР 

По 

постъп

ило 

ИН 

По издаване на 

разрешителен/                                                                                                                           

регистрационе

н документ от 

РИОСВ 

По искане 

за промяна 

на 

наложени 

текущи 

санкции 

Участие в 

ДПК 
Други* 

Общ 

брой  

Извършени 

проверки 

бр. 

61 107 16 3 4 0 11 17 48 97 364 

Проверени 

обекти бр. 
57 102 16 3 4 0 11 14 48 44 299 

 

Извънредните проверки са представени на следната графика: 

61

107

1634011
17

48

97

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*

 

Направените 97 извънредни – други* проверки са по искане на ИАОС, по писма от КЗП, 

проверка на обект в района на извършваща се планова проверка, във връзка с контрол на 

защитени дървета, във връзка с разрешителни на МОСВ, във връзка с екземпляри от 

защитени видове в безпомощно  състояние, по писма на БДДР за съвместни проверки, по 

писма на ДФ „Земеделие“, проверка във връзка с възражение по акт, във връзка със 

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

уведомления по Наредбата за ОС, уведомления по Наредбата за ОВОС, по искане за 

съвместни проверки с кметове на общини и други. 

Най-голям дял от извършените извънредни проверки се пада на проверките по жалби и 

сигнали. На следващо място са проверките – последващ контрол за изпълнение на дадени 

предписания, участие в ДПК, по искане на МОСВ, прокуратура/МВР и други. 

Значителна част от описаните по-горе извънредни проверки не могат да бъдат 

предварително планирани и съответно не могат да бъдат намалени. Като мерки за 

намаляване броя на извънредните проверки, РИОСВ - Плевен прилага: 
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 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 2017 г.  

 

През 2018г. са съставени 44 броя актове за установяване на административни нарушения 

/АУАН/ и са издадени 33 броя наказателни постановления /НП/ на обща стойност 64 400 лв. 

въз основа на съставените и надлежно връчени актове за установяване на административни 

нарушения. Прекратени са 5 броя съставени актове за установяване на административно 

нарушение с резолюция за прекратяване на административно-наказателни преписки. 

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

 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност 

2452,00 лв. ;  

 /три/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на стойност 1939,00 лв. 

Отменени са 6 /шест/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 3 /три/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

Спряна е 1 /една/ текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух и 1 /една/ 

текуща санкция за замърсяване на воден обект. 

Намалени са 7 /седем/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 2 /две/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

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

За сравнение през 2017г. са съставени 51 броя актове за установяване на 

административни нарушения /АУАН/  и са издадени 40 броя наказателни постановления 

/НП/ на обща стойност 54 350 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за 

установяване на административни нарушения. Прекратени са 2 броя съставени актове за 

установяване на административно нарушение с резолюция за прекратяване на 

административно-наказателни преписки. 

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

 9 /девет/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност 

2568,00 лв. ;  

 2 /две/ текуща санкция за замърсяване на воден обект на стойност 81,00 лв. 

Отменени са 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 2 /две/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

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

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

Спрени са 4 /четири/ текущи санкции за  замърсяване на атмосферния въздух.  

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

Издадени са 2 /две/ заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. 
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2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и 

фактори – включително предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и 

сравнение спрямо 2017 г., резултати  

 

2.1. Въздух (Приложение 1) 

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол 

През 2018 г. са извършени 218 проверки по прилагане на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ), при планирани 132 проверки на 127 обекта.  

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

при планирани 4 проверки на 4 обекта.  

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

съответствие с Таблица 2.1 от годишния план за 2018 г., както следва: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 42 проверки на производители, вносители и търговци и различни категории 

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

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

на замърсителите и достигане на нормите за КАВ по показател ФПЧ10, по чл. 27, ал.1 

от ЗЧАВ и Наредба № 12 от 2010 г. 

Част от проверките включват контрол по повече от една наредба към ЗЧАВ или 

регламент. 

Така описаните планови проверки са осъществени в рамките на 26 комплексни проверки 

по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД) и 109 индивидуални, 

като в т.ч. са включени и 3 проверки, свързани с планов контролен мониторинг.   

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

чистотата на атмосферния въздух”, са участвали в 18 планови комплексни проверки на 

обекти с комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС.  

През отчетния период са осъществени и 62 извънредни проверки в т.ч. 15 бр. от тях в 

рамките на КПКД, 3 бр. по спазване на условия в КР и 44 бр.индивидуални проверки:   

 25 проверки по жалби и сигнали; 

 8 проверки за осъществяване на последващ контрол; 

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

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

 3 проверка по писмо на МОСВ; 

Броят на извършените през 2018 г. проверки е общо 218 и е по-голям от броя на 

проверките за 2017г. (общо 188). Броят на извънредните проверки през 2018 г. (62) е 

нараснал в сравнение с тези през 2017 г. (49). Съотношението между плановите и 

извънредните проверки е по-високо с около 5%, поради по-голям брой проверки за 
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присъствие на собствени периодични измервания СПИ, както и по жалби и сигнали.  

Проверките за присъствие на СПИ са двойно повече от тези през 2017 г., тъй като 

нормативното основание за тях е в сила от 28.07.2017 г.  

При извършените проверки през 2018 г. са дадени общо 42 бр. предписания, в т. число: 

 14 предписания при индивидуални планови проверки; 

 18 предписания при индивидуални извънпланови проверки; 

   1 предписание при комплексни планови проверки; 

   8 предписания при извънредни комплексни проверки; 

   1 предписание при планови проверки по спазване на „Условие 9. Емисии в 

атмосферата” в обекти с издадено КР; 

Предписанията, издадени в протоколи от проверки, са изпълнени с изключение на 3 бр. с 

неизтекъл срок.  

Извън горепосочените, с писмо на директора на РИОСВ – Плевен са издадени 3 

предписания, свързани с коригиране на представени планове за управление на 

разтворителите от оператори, задължени по Наредба № 7/2003 г. Предписанията са 

изпълнени. 

През 2018 г. са съставени 5 бр. АУАН за нарушения на ЗЧАВ.  

Изготвени са 18 бр. преписки във връзка със санкции по ЗООС за превишени норми на 

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

санкции.  

 Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

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

оценява чрез анализ на получените данни от 3 автоматични измервателни станции (АИС), 

разположени в гр. Плевен, гр. Ловеч и гр. Никопол. Допълнително се провежда и планов 

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

(МАС) на Регионална лаборатория Плевен към ИАОС. 

РИОСВ – Плевен извършва периодична оценка на качеството на атмосферния въздух 

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

През 2018 г. в РИОСВ – Плевен са изготвени следните справки и доклади, във връзка с 

текущата оценка на КАВ: 

 ежедневни бюлетини за състоянието на КАВ и регистрираните превишения на 

нормите, за интернет-сайта на ИАОС; 

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

АИС – Плевен, Ловеч и Никопол; 

 тримесечни справки за измерените концентрации на полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) в АИС - Плевен; 

 тримесечни доклади за състоянието на КАВ по поречието на Долен Дунав (за гр. 

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

контрол на КАВ; 

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

по показатели ФПЧ10 и озон – за зимен (отоплителен) период 01.10.2016 – 31.03.2018 

г. и за летен (неотоплителен) период 01.04.2018 – 30.09.2018 г.; 

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

мониторинга на въздуха в области Плевен и Ловеч през 2017 година; 

 уведомително писмо до Община Левски, за резултатите от проведен фонов 

мониторинг в гр. Левски през 2017 г.; 



 8 

 годишна инвентаризация на емисиите от 10 големи неподвижни (точкови) източници, 

отчитани с регистрационни (инвентаризационни) карти; 

 годишно докладване на нивата на замърсителите, превишенията на нормите и 

изпълнението на мерките за подобряване на КАВ в приетите 3 общински програми по 

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

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

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

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

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

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

Анализът на данните показва, че за 2018 г. нивата на контролираните основни показатели 

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

показател фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) в АИС Плевен и Никопол, като за АИС – 

Плевен е превишена и нормата за полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) във 

фракция на ФПЧ10. 

През 2018 г. в Плевен са регистрирани 87 денонощия с превишена СДН, в Ловеч – 30 бр., 

в Никопол - 78 бр. Изискването средноденонощната норма (СДН 50 µg/m³) да не бъде 

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

спазено за трите пункта.  

Средногодишната норма за  ФПЧ10 (СГН 40 µg/m³) е превишена през 2018 г. единствено в 

гр. Плевен. 

Годишният ход на броя денонощия с превишена СДН за периода 2016 – 2018 г. е показан 

на диаграмата. 
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Годишен ход на броя превишения на СДН за ФПЧ10 

За гр. Плевен, броят превишения в последните 3 години (2016 – 2018 г.) остава 

приблизително постоянен, но е много по-малък от тези в предходния 3-годишен период 

(2013 – 2015 г.).  

За гр. Ловеч през 2018 г. за първи път е постигнато спазване на СДН в годишен 

аспект.  

За гр. Никопол през 2018 г. всички превишения са в зимния сезон, като бележат 

известно увеличение в сравнение с предходните две години, вероятно поради големия брой 

дни с мъгли. 
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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) 

2016 

год. 

2017 

год. 
2018 

год. 

2016 

год. 

2017 

год. 
2018 

год. 

2016 

год. 

2017 

год. 
2018 

год. 

2016 

год. 

2017 

год. 
2018 

год. 

АИС – гр. 

Плевен 
84* 85 87 18 3 12 66* 82 75 48,4** 43,5 42,8** 

АИС – гр. 

Ловеч 
39 41 30 1 0 1 38 41 29 31,3 31,3 29,4 

АИС/ ДОАС 

– Никопол 
60 59 78 0 0 0 60 59 78 33,1 32,3 34,3 

МАС – гр. 

Левски***  
5 - - 1 - - 4 - - 22,7 - - 

МАС – гр. 

Троян***  
- 3 - - 0 - - 3 - - 15,3 - 

МАС – гр. 

Луковит***  
- 0 - - 0 - - 0 - - 13,8 - 

МАС – гр. 

Червен 

бряг***  

- - 0 - - 0 - - 0 - - 20,0 

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

** Средногодишна стойност на концентрацията на ФПЧ10 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). 

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

Практически всички превишения се наблюдават през есенно-зимния сезон и се дължат 

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

както и на неблагоприятни за разсейването на емисиите метеорологични условия и високите 

регионални фонови нива. 

Тенденцията в последните три години за установяване на по-ниски, в сравнение с 

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

 Промишлените горивни източници са основно на гориво природен газ, а технологичните 

инсталации са съоръжени с пречиствателни съоръжения, поради което техният принос в 

нивата на емисиите на ФПЧ10 е незначителен; 

 Енергийната ефективност на голям брой обществени и жилищни сгради е повишена и 

води до общо намаляване на емисиите, независимо от вида на използваното гориво; 

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

обществените превозни средства. 

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

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

без съществена промяна:  

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

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

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

брой реални битови потребители на природен газ и на централно отопление от ТЕЦ.  

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

включително във връзка с вторичния унос на отложените върху пътните настилки 

прахови частици. 

 Високите регионални фонови нива на ФПЧ10, за които допринасят както климатични и 

метеорологични фактори (температурни инверсии в зимните месеци, безветрие, 
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продължителна липса на валежи), така и характерните за региона дейности по обработка 

на обширни земеделски площи. 

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

2018 г. е по-ниска от тази за предходните 2 години. 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) 

2016 

год. 

2017 

год. 
2018 

год. 

2016 

год. 

2017 

год. 
2018 

год. 

2016 

год. 

2017 

год. 
2018 

год. 

АИС – 

Плевен 
< 0,02* < 0,02* 0,18 3,66 3,63 2,04 1,83 1,82 1,11 

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

Съгласно Заповед № РД-969 от 12.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите), 

общините, на територията на които са превишени нормите и/или горните оценъчни прагове, 

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

за достигане на утвърдените норми за КАВ, (по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ). 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 2018 г., във връзка с управлението на КАВ и завършване на актуализацията на 

програмите на общини Плевен, Ловеч, Никопол и разработването на (първа) програма от 

Община Троян, РИОСВ – Плевен предприе следните действия: 

 Извършен е преглед и анализ на представените годишни отчети на общини Плевен, 

Ловеч, Никопол и Троян, за изпълнението на мерките от програмите по чл. 27 от ЗЧАВ, 

през предходната година; 

 Извършени са 4 бр. планови проверки – по една проверка на всички общини с превишени 

норми за ФПЧ10 в годишен аспект – общини Плевен, Ловеч, Троян и Никопол, за 

контрол върху изпълнението на мерките от плана за действие към програмите за КАВ. 

Дадени са 2 бр. предписания във връзка с ограничаване неорганизираните емисии на прах 

по уличната  мрежа. Предписанията са изпълнени в срок. 

 С писмо на РИОСВ – Плевен е изискано от Общини Плевен, Ловеч, Никопол и Троян 

представяне на конкретна, точна и пълна информация за финансирането и изпълнението 

на мерките в общинската програма за КАВ, във връзка с годишното докладване пред ЕК 

по Директива 2008/50/ЕО; 

 Ежемесечно се анализира представената, съгласно дадено предписание от РИОСВ - 

Плевен, информация от посочените общини, за изпълнение на мерки за намаляване на 

неорганизираните емисии на ФПЧ10. 

 Изпратени са писма до кметовете на общини Плевен и Ловеч, във връзка със срока за 

представяне на проекти за безвъзмездно финансиране по ОПОС 2014 - 2020 г. на 

следваща актуализация на общински програми за КАВ. 

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 1.6 към отчета. 

От допълнителните показатели за КАВ, РИОСВ – Плевен извършва мониторинг на 

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

региона няма промишлени източници на амоняк. Причината за поява на замърсяване в 

предходни години е трансграничен пренос на въздушни маси с повишена концентрация на 
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амоняк, наблюдаващ се при неблагоприятни метеорологични условия, с източник 

химическият завод DONAU CHEM SRL в гр. Турну Мъгуреле, Румъния. Заводът не е в 

експлоатация от 2014 г.  

За периода 2014 – 2018 г. в гр. Никопол не са регистрирани превишения както на 

средночасовата, така и на средноденонощната норма за амоняк.  

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

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

Никопол.  

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

ограничен, поради характерните особености на прилаганите мерки: 

 Съществен е главно приносът на общинските мерки за намаляване на 

неорганизираните емисии на ФПЧ10 през летния сезон: мерки за поддържане на 

транспортната инфраструктура и мерки за увеличаване и поддържане на „зелените” 

системи; 

 Не са ефикасни планираните общински мерки за намаляване емисиите през 

отоплителния сезон – провеждат се главно информационни кампании за 

популяризиране на програми за подобряване на енергийната ефективност и 

използване на екологосъобразни горива; 

 Не се експлоатират голяма част от битовите инсталации, свързани с мрежите за 

топлофикация в гр. Плевен и за газификация в гр. Ловеч и в гр. Плевен, по финансови 

причини;  

 Не се прилагат административни стимули (относно местни данъци, такси и др.) за 

гражданите, използващи екологосъобразни горива или извършили саниране на 

жилищата си, по финансови и/или нормативни причини. 

За съществено намаляване на концентрациите на ФПЧ10, освен ефективни мерки на 

общинско ниво, необходими са и мерки с национален характер, по отношение ограничаване 

употребата на твърди горива с лоши екологични характеристики. 

 Големи горивни източници 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, се експлоатират 3 бр. големи горивни 

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

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

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

оксид.  

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

през 2018 година: 

 12 месечни доклади за проведените СНИ през 2018 г.;  

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

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

(SO2 и прах); 

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

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

 годишен доклад за резултатите от СНИ през предходната година. 

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

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

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

ДВ, бр. 76/2013 г.)., през 2018 г. РИОСВ – Плевен предприе следните действия: 
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 През отоплителния сезон, в началото на 2018 г. са извършени две планови проверки 

на обекта, за контрол върху съответствието както с новите норми за допустими 

емисии (НДЕ) по Наредбата за ГГИ, така и между условията в действащото КР и 

изискванията на посочената наредба. 

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

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

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

Наредбата за ГГИ. 

 За ГГИ № 2 продължава прилагането на превантивна принудителна административна 

мярка (пломбиране), с цел предотвратяване превишаване на НДЕ при евентуално 

пускане в експлоатация.  

 Дружеството е в процедура по привеждане на КР в съответствие с изискванията на 

Наредбата за ГГИ.  

 Подробна информация за дейностите по привеждане на съществуващите големи 

горивни инсталации в съответствие с посочените наредби е дадена в Справки 1.2 и 1.3 

към отчета. 

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници 

През отчетния период са проведени периодични измервания на 220 неподвижни 

източници на емисии (пробовземни точки) в 77 обекта, в това число: 

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

график за контролни емисионни измервания за 2018 г.; 

 209 бр. източници в 74 обекта с проведени собствени периодични измервания 

(СПИ). 

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

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

общо 10 измервания, което представлява около 5 % от всички проведени през 2018 г. 

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

честотата на мониторинга за различните обекти. Относителният дял на измерванията, при 

които са установени превишения на НДЕ през 2018 г. (5 %) е по-малък от относителния дял 

на констатираните през 2017 г. превишени НДЕ (6 %), на базата на протоколи от измервания 

(собствени и контролни). 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, собствени непрекъснати измервания 

(СНИ) провеждат 2 обекта с общо 10 бр. източници.  

През 2018 г. са изготвени 100 бр. протоколи СНИ (90 бр. месечни и 10 бр. годишни), за 

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

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

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

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

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

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

дървопреработващи предприятия)  

 асфалтовите бази в области Плевен и Ловеч; 

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

Превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ) на прах през 2018 г. са установени в 

6 бр. обекти:  

 2 бр. СГИ, стопанисвани от „Олива“ АД – гр. Кнежа (гориво слънчогледова люспа) и 

Кооперация „Обнова“ – с. Черни Осъм, общ. Троян (гориво дървесни отпадъци); 
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 1 бр. инсталация за производство на дървесни пелети, на „Иви – 2008“ ЕООД, с. 

Гложене, общ. Тетевен;  

 2 бр. асфалтосмесители: на „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД - асфалтобаза в с. Г. 

Павликени, общ. Ловеч и „Инжстрой“ ЕООД – асфалтобаза в с. Радишево, общ. 

Плевен (продължаваща санкция от 2017 г.); 

 1 бр. пясъко-струйна камера и сушилня за пясък в стоманолеарен завод „Метаком 

СЛЗ“ АД, гр. Плевен.  

Преобладаващите случаи на превишения на НДЕ през 2018 г. са за замърсител въглероден 

оксид – при 6 бр. обекти: 

 3 бр. СГИ на гориво слънчогледова люспа в маслодобивни предприятия:  „Марица 

олио“ АД и „Растителни масла“ ООД край гр. Плевен, „Олива“ АД – гр. Кнежа; 

 2 бр. СГИ на гориво дърва и дървесни отпадъци: ЕТ „Елимекс-И. Радевски“ в гр. 

Троян и ЕТ „Д. Дебеляшки“ в гр. Тетевен; 

 1 бр. СГИ на гориво природен газ („Винпром-Троян“ АД). 

На всички обекти с превишени НДЕ са наложени текущи санкции по чл. 69 от ЗООС и са 

дадени предписания. През 2018 г. са наложени 5 бр. нови санкции. След предприети мерки 

и/или нови измервания, 1 санкция е спряна, 4 бр. са отменени, а 8 бр. са намалени.    

Информацията за проведените контролни и собствени измервания на емисиите е дадена в 

Справки от 2 до 4 към отчета. 

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

товарене или разтоварване и превоз на бензини 

Към 31.12.2018 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 

142 действащи обекта (Справка 5). В този брой влизат: 

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

пускане в експлоатация, 

 29 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));  

 2 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); 

 16 бр. действащи бензиностанции с производителност под 100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 1, 

т. 4) и такива, възобновили дейността си; 

 2 бр. петролни бази, които са с монтирани и действащи инсталации за улавяне и 

регенериране на бензинови пари, като в едната база временно не се извършва дейност по 

разтоварване, съхранение и товарене на бензини (Справка 5.2). 

През 2018 г. са планирани и проверени 20 обекта, подлежащи на контрол по спазване 

изискванията на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи 

органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини за 

2018 г. През отчетния период са дадени за изпълнение 3 предписания – за ремонт и 

последваща проверка на система за улавяне на бензинови пари; да се представи  техническо 

досие след ремонт на обект и да се спазят нормативните изисквания по време на ремонт на 

бензинова инсталация. Предписанията са изпълнени своевременно. 
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При осъществяване на контрола над обектите се установи, че един от планираните обекти 

е преустановил дейността по разтоварване съхранение и зареждане на автомобили с бензин 

(Агро био ойл ЕООД). 

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 пари (УБП), както и 

контрол по поддържане на нормалното техническо и експлоатационно състояние на 

системите за улавяне на бензиновите пари, съответстващи на Етап ІІ от Наредба № 16.  

Не са констатирани пропуски и нарушения спрямо нормативните изисквания и такива 

които да водят до замърсяване на атмосферния въздух с летливи органични съединения и 

налагащи прилагане на административнонаказателни мерки по ЗЧАВ (Справка 5.3). 

До 31 декември 2018 г. в РИОСВ-Плевен 132 оператора на бензиностанции поддържат и 

водят дневници за техническо състояние на инсталации за улавяне на бензиновите пари, 

които отговарят на изискванията за Етап ІІ за улавяне на бензинови пари от Наредба № 16 и 

същите са проверени от акредитирана фирма (Справка 5.1). 

 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 2018 г. са извършени проверки на 42 

обекта: 

 7 бр. на производители на бои и лакове;  

 6 бр. на вносители на бои и лакове;  

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

 4 бр. на автосервизи; 

 2 бр. на строителни фирми;  

 12 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 не са издадени предписания. 

Получена е информация от 13 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 2018 г. проверки от общо близо 297 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, несъответстващ на изискванията на чл. 5 от 

същата наредба. Анализът на отчетния период - календарната 2018г. е сходен с анализа на 

контролната дейност през 2017г. 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, може 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. 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. 

Строителните фирми, проверени през 2017г. и предходните години по-рядко извършват 

дейности, свързани с употребата на продукти за покрития, договорите им включват само 
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груби строителни работи и много рядко употреба на бои за външно боядисване. 

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

2017г., предназначена за информационната система с база данни на ИАОС, е представена в 

определения срок. 

 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой и на флуорирани 

парникови газове 

През периода 01.01. – 31.12.2018 г. са осъществени общо 30 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 обекти, които използват хладилни и климатични системи и в които се 

извършват дейности, подлежащи на контрол по горепосочените регламенти – сервизни и 

ремонтни дейности и пускане на пазара на контролираните вещества. От извършените 

проверки 13 са на оператори на инсталации, попадащи в обхвата за контрол по двата 

регламента и на 17 на оператори, извършващи ремонт, поддръжка и сервизиране на хладилна 

и климатична техника (Справка 8.1). 

През месец март 2018 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.÷31.12.2016 г. Резултатите от отчета са 

отразени в Справка 8.2. 

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. През 2018 г. спрямо 2017 г. се запази тенденцията към 

намаляване на установените нарушения по изпълнение на нормативните изисквания за 

контрол и управление на ОРВ и ФПГ.  

Наблюдава се и ограничаване употребата на фреон R 404А. В сервизната дейност не се 

използват озонразрушаващи вещества, а изведените от употреба се третират съгласно 

нормативно указаните начини. 

 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови 

газове (РЕПГ) 

На територията, контролирана от РИОСВ-Плевен има 11 оператора, притежаващи 

разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ). През 2018 г. са планирани и 

извършени проверки на 4 обекти с инсталации, попадащи в Приложение № 1 на Закон за 

ограничаване изменение на климата (Справка 10). Контролната дейност е извършена в 

рамките на планови комплексни и индивидуални проверки. Не са констатирани нарушения 

на условията от РЕПГ и план за мониторинг. Няма извършени извънпланови проверки 

(Справка 11). От общия брой оператори, в нормативно определения срок за това, трима са 

подали в ИАОС верифицирани годишни доклади с нулеви стойности на емесии на парникови 

газове. 

 Контрол на вредни физични фактори - фактор „Шум” 

През 2018 г. са извършени 33 бр. проверки по фактор “шум”, в това число: 

 10 бр. индивидуални проверки по фактор „шум“; 

 15 бр. участия в комплексни проверки на условия в издадено КР;  

   8 бр. участия в комплексни проверки на обекти (КПКД). 

От извършените проверки, 23 бр. са планови и 10 бр. са по жалби/сигнали. 

При проверките са дадени 7 бр. предписания, от които 2 бр. са с постоянен срок. 

Предписанията са изпълнени. 
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Организирани са чрез изготвяне на възлагателни писма и координиране с РЛ – Плевен 

към ИАОС, 7 бр. контролни измервания – 8 бр. по годишния график и 5 бр. извънредни – по 

жалби/сигнали.  

Планът за контролната дейност през 2018 г. по фактор „шум” е изпълнен.  

За резултатите от всички (контролни и собствени) измервания, са изготвени писма до 

операторите, със заключения относно спазването на приложимите гранични стойности за 

нива на шум в околната среда. Не са установени несъответствия с нормите или други 

нарушения на ЗЗШОС.  

Изготвени са 10 бр. писма до податели на жалби и сигнали и до други органи по 

компетентност – до Общини Плевен и Левски и РЗИ – Плевен, във връзка с извършени 

проверки. 

Контролната дейност по фактор „Шум” е представена в Справка 7.4 на отчета.  

Регистърът на измерените промишлени източници на шум е актуализиран, като 

информацията е представена в ИАОС в нормативно определения срок - до 30 юни 2017 г.  

През 2018 г. няма съществена промяна, в сравнение с предходните две години, в броя 

планово измерени промишлени източници на шум, който е относително постоянен и 

лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. Броят на несъответстващите на нормативните 

изисквания обекти се запазва несъществен, в сравнение с общия брой контролирани 

промишлени източници на шум – от общо над 90 обекта, несъответстващите обекти са: през 

2016 г. – 2 бр., през 2017 г. – 0 бр., през 2018 г. – 0 бр.).  

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 25 бр. извънредни проверки във връзка с 

регистрирани сигнали и жалби, основно за дискомфорт от задимяване от горивни процеси 

и/или от  разпространение на интензивни неприятни миризми. От извършените проверки, 10 

бр. са в рамките на комплекси проверки. За констатирани несъответствия с изискванията на 

ЗЧАВ на операторите са издадени общо 19 бр. предписания, основно за: 

 изграждане на изпускащи устройства, с височина съответстваща на изискванията на 

Наредба 1/27.6.2005г.;  

 провеждане на собствени периодични измервания за доказване на съответствието с 

приложимата норма за допустими емисии (НДЕ); 

 регулиране на процеса на зареждане с отпадъчна дървесина на котлите, с цел 

предотвратяване на залпови емисии при разпалване на горивото; 

 предотвратяване/ограничаване на неорганизирани емисии;  

 моделиране разпространението на емисиите от котел с мощност под 500 kW на 

предприятие, разположено  в жилищна зона на гр. Троян. 

Предписанията са изпълнени в срок, с изключение на едно, за което на управителя е 

съставен АУАН. За последващ контрол на място са проведени 3 бр. извънредни проверки. 

 Във връзка с повтарящи се сигнали, през 2018 г. са извършени: 

 извънредни проверки (вкл. в рамките на проверки по КР) на инсталация за 

регенериране на отработени масла „Полихим-СС“ ЕООД  в гр. Луковит - по сигнали 

за неприятни миризми; 

 2 извънредни проверки на мебелно предприятие „Тоникс 96“ ООД в гр. Троян - за 

задимяване и обгазяване от комин на котел (с мощност под 500 kW), включително от 

изгаряне на отпадъци.  

При проверките не са установени нарушения на екологичното законодателство. 
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За по-голяма оперативност при установяване достоверността на сигналите, 

неколкократно от страна на РИОСВ са поискани и проведени проверки и от експерти на 

съответните общини. Описаните  обстоятелства от сигналите срещу двата обекта не са 

потвърдени. 

 

2.2. Води (Приложение 2)  

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

Превантивният контрол осъществен през отчетния период е свързан с изготвяне на 

становища по процедури за ОВОС, ЕО и КР - 91 бр., становища по искане на БДДР относно 

издаване, изменение или продължаване срока на действие на разрешителните за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни води – 16 бр., участие в екологични експертни съвети – 5бр., 

в комплексни проверки по изпълнение на условия в решения по ОВОС или преценка 

необходимостта от ОВОС и др. През 2018 г. са проверени всички обекти, предвидени с плана 

за контролната дейност по компонент води. Направени са общо 129 бр. проверки, от които 88 

планови и 41 извънредни проверки в 82 обекта. При текущия контрол по компонент води са 

дадени 29бр. предписания за реконструкция или разширение на съществуващи 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, привеждане на отпадъчните води в 

съответствие с ИЕО, издаване или продължаване срока на разрешителните за заустване и др. 

През периода са съставени 6 бр. АУАН по Закона за водите. От тях 2 бр. са влезли в сила, 2 

бр. са изпратени на титуляра на разрешителното за подпис. Не са издадени наказателни 

постановления за 2бр. АУАН, поради маловажност. Наложени са 3 текущи санкции по чл.69, 

ал.1 от ЗООС, от които в края на периода действат 2 санкции. Последващият контрол на 

обектите, източници на отпадъчни води, е във връзка с изпълнение на дадени предписания. 

 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

включително пречиствателните станции към тях: 

- Контрол общо за всички обекти 

Канализационните системи на населени места, в това число пречиствателните станции 

към тях, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018 г. са 18 броя. 

През периода са направени общо 35 бр. проверки от които 9 бр. извънредни. Извънредните 

проверки са по постъпил сигнал за ПСОВ на с. Гложене, пломбиране затворен орган (савак, 

спирателен кран) на авариен канал и др. Дадени са 7 бр. предписания за привеждане 

дейността на ПСОВ от малки населени места в изправност, предоставянето им на ВиК 

оператор за експлоатация и др.  

Канализационни системи (канализационни мрежи с ПСОВ), на територията на РИОСВ 

Плевен, има в следните населени места с над 10000 е.ж.: Плевен, Ловеч, Троян, Кнежа, 

Луковит, Белене и Червен бряг. Изградени са и работят ПСОВ в седем малки населени места 

от общините Луковит, Тетевен, Троян и в гр.Ябланица. В градовете Левски, Тетевен, 

Летница, Угърчин и Никопол има изградени канализационни мрежи без ПСОВ. 

Канализационните мрежи в населените места на територията на РИОСВ Плевен са за смесен 

поток отпадъчни води - битови, производствени и дъждовни. 

Смесеният поток отпадъчни води от гр.Плевен и гр.Долна Митрополия се пречиства в 

селищна ПСОВ, в землището на с.Божурица. Станцията е за механично и биологично 

пречистване, няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи. Биобасейните са в 

лошо техническо състояние, като три от тях не се използват. Наличните съоръжения се 

поддържат в изправност. При проведения собствен и контролен мониторинг на отпадъчни 

води през периода не са констатирани отклонения от ИЕО по изпитваните показатели, в това 

число по приоритетни и приоритетно опасни вещества.. През 2018 г. не са извършвани СМР 

по проекта за реконструкция на ПСОВ Плевен. 
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ПСОВ на гр.Ловеч включва съоръжения за механично и биологично пречистване и за 

третиране на фосфорна замърсеност. Съоръженията на пречиствателната станция се 

поддържат в изправност. При проведения собствен и контролен мониторинг на отпадъчни 

води през 2018 г. на изход ПСОВ не са констатирани отклонения от ИЕО, в това число по 

приоритетни и приоритетно опасни вещества.  

Съоръженията на ПСОВ на гр.Троян се поддържат в техническа и експлоатационна 

изправност. През 2018 г. на изход ПСОВ не са установени наднормени стойности по 

изпитваните показатели.  

ПСОВ на гр.Ябланица е с механично и биологично стъпало. При проведения собствен и 

контролен мониторинг на отпадъчни води през периода не са установени наднормени 

стойности по изпитваните показатели. Канализационната мрежа на населеното място е 

изградена частично. ПСОВ Ябланица се експлоатира от ВиК АД гр.Ловеч. 

Кнежа е населено място с частично изградена канализационна мрежа с ПСОВ. 

Пречиствателната станция има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води 

и обезводняване на генерираната утайка. И през 2018 г. отпадъчните води на изход ПСОВ не 

отговарят на нормата по общ азот. Не са установени превишения на ИЕО по останалите 

показатели.  

ПСОВ на гр.Червен бряг се експлоатира от ВиК ЕООД гр.Плевен. Съоръженията се 

поддържат в техническа и експлоатационна изправност. През 2018 г. на изход ПСОВ не са 

установени наднормени стойности по изпитваните показатели, в т. число по приоритетни и 

приоритетно опасни вещества. 

ПСОВ на гр.Белене работи от края на 2015 г. Съоръженията се поддържат в техническа 

изправност. При контролния мониторинг на отпадъчни води през м.март 2018 г., на изход 

ПСОВ е установено превишение на нормата по общ фосфор. По останалите показатели не са 

констатирани отклонения от ИЕО..През 2018 г. ПСОВ на гр.Белене е предадена за 

експлоатация на ВиК ЕООД гр.Плевен.  

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

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

механично обезводняване на утайка. През отчетния период е проведен собствен и контролен 

мониторинг на отпадъчни води от обекта. Собственият мониторинг е проведен  в три пункта: 

на вход ПСОВ, на изход ПСОВ, в изходна шахта след ПСОВ (след дъждопреливник, преди 

заустване в р.Златна Панега.) При проведения контролен и собствен мониторинг в пункт №2 

– на изход ПСОВ, не са установени отклонения от ИЕО по изпитваните показатели. При 

проведения собствен мониторинг на отпадъчни води в пункт №3 - изходна шахта след 

ПСОВ, са установени отклонения от ИЕО по показателите БПК, ХПК, НВ. През 2018 г. не са 

установени отклонения от ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.  

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

Канализационна мрежа с ПСОВ на с.Глогово, Канализационна мрежа с ПСОВ на с.Гложене, 

Канализационна мрежа на гр.Тетевен. Пречиствателната станция на с.Глогово включва 

съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчни води и изсушителни 

полета за обезводняване на утайка. При планова проверка на обекта е установено, че поради 

прекъснато електро захранване съоръженията на ПСОВ не работят. На кмета на община 

Тетевен са дадени предписания да възстанови техническата и експлоатационна изправност 

на съоръженията. Предписанията са изпълнени. При проверка на ПСОВ на с.Гложене, по 

постъпила жалба, е установено че пречиствателната станция не работи поради авария на 

трафопоста, който я обслужва. След дадени предписания е възстановена нормалната работа 

на обекта. Община Тетевен няма договор с ВиК оператор за експлоатация и поддръжка на 

ПСОВ с.Глогово и ПСОВ с. Гложене. За неизпълнени задължения по Закона за водите 

относно провеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води от Канализационна мрежа с 

ПСОВ на с.Глогово и Канализационна мрежа с ПСОВ на с.Гложене на титуляра на 

разрешителните са съставени 2 бр. АУАН. За същите не са издадени НП поради 

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

частично изградена канализационна мрежа без ПСОВ: Тетевен, Левски, Никопол, Угърчин и 

Летница. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води от тези обекти не са 

установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.  

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

на приоритетни и приоритетно опасни вещества   

От наличната информация, на територията контролирана от РИОСВ Плевен няма обекти 

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

формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества. При проведения 

собствен мониторинг на отпадъчни води през 2018 г. на вход на ПСОВ не са установени 

емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества превишаващи ИЕО, за тези 

показатели определени в разрешителните за  заустване. 

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

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

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

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

840/20.12.2017 г. на МОСВ и проверени през 2018 г. са следните: 

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

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

оценено поради липса на данни от мониторинг);  

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

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

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

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

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

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Ч. бряг, водно тяло BG1IS135R1126, р.Искър; 

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

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

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

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

При проведения контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа е установено 

превишение на нормата по общ азот, поради неизграденост на мрежата и нарушено 

съотношение на замърсяването на вход ПСОВ по показателите БПК, азот и фосфор. За 

останалите обекти  (Канализационна мрежа с ПСОВ) не са установени превишения на ИЕО 

по изпитваните показатели, в това число по приоритетни и приоритетно опасни вещества.. 

При проведения контрол през 2018г. на Канализационни мрежи без ПСОВ не са установени 

превишения на нормите по приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични 

замърсители и химични елементи с изключение на нефтопродукти за канализациите на 

гр.Тетевен и гр.Левски и Mn, Fe и нефтопродукти в отпадъчните води от Канализацията на 

гр.Никопол. 

 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води 

- Контрол общо за всички обекти 

През 2018г. са направени 62 бр. планови и 26 бр. извънредни проверки в 58 бр. 

производствени обекти, формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са във връзка с 

жалби и сигнали – 7 бр., съставяне протокол за налагане или спиране на текущи санкции – 8 

бр., пломбиране савак на авариен канал – 4 бр., последващ контрол -  3 бр., питане на 

народен представител – 1 бр., Заповед на РП Ловеч – 1 бр., Заповед на Директора на РИОСВ 

– 1 бр., неизпълнено условие в КР – 1 бр. При проверките са дадени 22 бр. предписания за 

привеждане на обектите в съответствие с приложимите документи по околна среда.   
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- Контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 

специфични замърсители 

През отчетния период са направени 29 бр.планови и 3 бр.извънредни проверки в 22 

бр.обекта, емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични 

замърсители. Направени са 10 бр. предписания, 5 бр. от които на обекти с разрешително за 

заустване и 5 бр. предписания на два обекта с комплексно разрешително.  

При проведения контрол на Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е установено, че 

операторът не извършва преработка на нефт и нефтени композити до нефтопродукти. 

Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води от инсталацията се поддържат в 

изправност. При проведения собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води през 2018 

г. не са установени превишения на ИЕО по изпитваните показатели, в това число по 

приоритетни и приоритетно опасни вещества. 

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

разрешително. През отчетния период не са констатирани неизпълни условия и превишения 

на нормите определени в комплексното разрешително. 

Фармацевтичен завод с.Врабево, с ползвател „Софарма“ АД е обект с разрешително за 

заустване на отпадъчни води. През отчетния период в отпадъчните води на изход ПСОВ са 

установени превишения на нормата по показателя АОХ, за което на дружеството е съставен 

АУАН по чл.48, ал.1, т.3 от Закона за водите. При проведена през 2018 г. процедура на 

БДДР, срокът на действие на разрешителното е продължен при условие от РИОСВ Плевен да 

се представи инвестиционна програма за допречистване на отпадъчните води от обекта.  

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

разрешително. През отчетния период в обекта са направени 3 бр.проверки – една планова и 

две извънредни проверки. Извънредните проверки са във връзка с: питане на народен 

представител за дейността на обекта и неизпълнено условие от КР относно изграждане и 

въвеждане в експлоатация на съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води от 

инсталацията. При проведения собствен мониторинг на отпадъчни води през отчетния 

период не са констатирани превишения на нормите по изпитваните показатели. При 

контролния мониторинг на отпадъчни води от инсталацията е установено превишение на 

нормата по показателя БПК5. На оператора са дадени 3 бр. предписания за привеждане 

дейността на обекта в съответствие с условията на КР.   

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

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

През отчетния период са направени 19 бр.планови и 11 бр.извънредни проверки в 13 

обекта, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води. Дадено 1 бр.предписание 

за представяне програма за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води.  

Цехът за преработка на консервирани зеленчуци в с.Бохот е сезонно работещо 

предприятие. Отпадъчните води след механично пречистване заустват в повърхностен воден 

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

ИЕО по показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК и мазнини на дружеството е 

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

отменена.   

Млекопреработвателно предприятие в с. Старо село, с ползвател „Кондов 

Екопродукция” ЕООД, има издадено разрешително за заустване на БДДР. За констатирани 

превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, БПК5, общ азот и общ фосфор 

в началото на 2018 г. на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС. През 

отчетния период санкцията е намалена, поради намаляване на замърсяването. Размерът на 

санкцията е изчислен за показателя общ азот, по които са установени наднормени стойности. 

Дружеството декларира, че има проект и осигурено финансиране за реконструкция на 

пречиствателната станция за отпадъчни води от обекта. 

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

от Гъскокланица с.Йоглав в р.Осъм. На площадката на обекта има пречиствателна станция за 
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механично и биологично пречистване на отпадъчни води, която се поддържа в изправност. 

За установени превишения на нормата по показателя общ азот дружеството има текуща 

санкция по чл.69, ал.1 от ЗООС.  

„Пелтина“ ЕООД е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води от 

Консервна фабрика гр.Искър във воден обект. Във връзка със сигнал с вх.№ОИК-3-84/2018 г. 

за заустване на замърсена вода в р.Искър е направена проверка на обекта с участието на 

БДДР и РЛ Плевен. При контролния мониторинг на отпадъчни води са установени 

превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК, нефтопродукти и 

мазнини, във връзка с което е съставен АУАН №037/2018 г. по чл.48, ал.1, т.3 от Закона за 

водите. На титуляра на разрешителното е дадено предписание да извърши реконструкция на 

пречиствателните съоръжения за отпадъчни води. Дружеството е представило мерки за 

привеждане на обекта в съответствие с изискванията на разрешителното за заустване. 

-  Контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води 

През отчетния период са направени 14 бр.планови и 1 бр.извънредна проверки в 14 

обекта, формиращи отпадъчни води – хотелски комплекс, перила, регионални депа и др. 

Дадени са 3 бр.предписания. 

Във връзка със сигнал с вх.№ОИК-3-86/2018 г. за заустване на непречистени води в 

р.Заводна е направена проверка на Хотелски комплекс „Планината“ с.Рибарица, съвместно с 

БДДР. При проверката е установено, че отпадъчни води от комплекса, с тъмен цвят и 

специфична миризма, заустват в р.Заводна. Във връзка с констатациите от проверката и 

превишения на ИЕО, установени при собствения мониторинг, на СПА Хотел „Планината“ 

ЕООД са дадени 2 бр.предписания, които са изпълнени. На СПА Хотел „Планината“ ЕООД 

гр.София са съставени 2 бр.АУАН по Закона за водите – за  превишения на ИЕО на изход 

ПСОВ по показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК и за непредставен доклад за 

изпълнение на условия от разрешителното за заустване през 2017 г. Актовете са изпратени на 

титуляра на разрешителното за подпис. 

 Изводи 

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

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

разрешителни по реда на ЗООС 

При проведения контрол на обекти, с издадени разрешителни за заустване и комплексни 

разрешителни през периода, не е установено заустване на отпадъчни води, които превишават 

ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества; 

Канализационните мрежи на гр.Левски, гр.Тетевен, гр.Никопол и гр.Летница заустват 

отпадъчни води във водни тела, в състояние по-лошо от доброто. През отчетния период са 

установени превишения на ИЕО по нефтопродукти за канализациите на гр.Тетевен и Левски, 

и Mn, Fe и нефтопродукти в отпадъчните води от канализацията на гр.Никопол; 

Всички пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места с над 10000 е.ж. се 

експлоатират от ВиК оператор. През 2018 г. отпадъчните води на изход ПСОВ Кнежа не 

отговарят на нормата по общ азот, поради неизграденост на канализационната мрежа и 

нарушено съотношение по БПК, общ азот, общ фосфор в отпадъчните води на вход ПСОВ; 

Пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места в общините Луковит, 

Тетевен и Троян не са предадени за експлоатация на ВиК оператор. През 2018 г. са 

установени проблеми при работата на ПСОВ с.Гложене и ПСОВ с.Глогово, общ.Тетевен; 

За установени проблеми относно актуалността на разрешителните за заустване на 5 бр. 

обекти, формиращи отпадъчни води, е информирана БДДР Плевен. Дадени са 3 бр. 

предписания за подаване на заявление за издаване на разрешително за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни води.   

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

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

на обектите заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 
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Процедурата за мониторинг на отпадъчни води от селищни пречиствателни станции  

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

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

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

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

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

спазват изискванията на чл.19, ал.3 от Наредбата.   

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

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

индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване 

През 2018 г. в Информационната система за разрешителни и мониторинг са въведени 

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

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

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

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

докладвани от титулярите на разрешителните за заустване. Резултатите от собствения 

мониторинг не са въведени в Информационната система. 

2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители 

В района контролиран от РИОСВ-Плевен, през 2018 г. няма изградени и въведени в 

експлоатация обекти, които формират приоритетни и приоритетно опасни вещества. 

Инвестиционните предложения, подлежащи на преценяване необходимостта от ОВОС или 

на ОВОС се включват по преценка в плана за контролната дейност на инспекцията. В плана 

за 2019 г., по компонент води, са включени 3 бр. инвестиционни предложения, от които след 

реализацията им ще се формират отпадъчни води и за които има издадено решение за 

преценяване необходимостта от ОВОС.  

2.2.4 Извършени проверки (включително съвместни проверки с Басейнова дирекция) и 

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

замърсяване на воден обект. Резултати. 

През отчетния период в РИОСВ-Плевен са постъпили общо 14 бр. жалби и сигнали за 

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

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

констативни протоколи във връзка с: 

Сигнал за наличие на пяна в р.Осъм, в централната градска част на Ловеч, заведен с 

вх.№ОИК-3-4/15.01.2018 г. Проверен е участък от р.Осъм, от мост при „Велде България“ АД 

гр.Троян до транспортен мост на р.Осъм в гр.Ловеч, с участието на БДДР и РЛ Плевен. След 

проведения мониторинг на повърхностни води в обследвания участък е установено, че по 

разтворен О2, водите на р.Осъм не отговарят на изискванията за добро състояние съгласно 

Наредба №Н-4/2012 г. за характеристика на повърхностните води. В обследвания участък на 

реката се вливат р. Команска, р.Сухата, р. Дрипла и др., които текат през населени места без 

изградена канализационна система. Кметовете на общини Троян и Ловеч са уведомени за 

резултатите от проверката и за задължения по прилагането на ЗУТ, за заустване на битови 

отпадъчни води във водоплътни изгребни ями в населени места без изградена 

канализационна система.      

Сигнал за замърсяване на р.Осъм при ПС (помпена станция) с.Умаревци, с вх.№ОИК-3-

14/13.02.2018 г. При направения оглед на р.Осъм, след площадка за дейности с отпадъци на 

„Феникс инверс“ ООД е установено наличие на локални петна нефтопродукти в реката. При 

направена проверка на „Феникс инверс“ ООД е установено, че КПС (канализационна 
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помпена станция) за отпадъчни води от площадката не работи. На дружеството са дадени 

2бр. предписания - за възстановяване работата на КПС и за ремонт на дъждопреливника. 

Предписанията са изпълнени. 

Сигнал за умряла риба в р.Катунецка, заведен с вх.№ ОИК-3-39/26.04.2018 г. При 

проверка, с участието на БДДР и РЛ Плевен, са взети проби от повърхностни води за 

изпитване от  РЛ Плевен. Изпратено е писмо до ОДБХ Ловеч за действия по компетентност 

по реда на Наредба №104/20016 г. за контрол върху прилагането на пазара и употребата на 

продукти за растителна защита на земеделските производители, извършващи дейност в 

района на сигнала. 

Сигнал за замърсяване на р.Видима в урбанизираната територия на с.Скандалото, 

заведен с вх.№ОИК-3-88/23.08.2018 г. При направения оглед на реката, в мястото описано в 

сигнала, е установено наличие на локални петна пяна. По искане на БДДР е извършено 

пробонабиране на повърхностни води за изпитване от РЛ Плевен. Не са потвърдени фактите 

за замърсяване на р.Видима. 

Жалба за изхвърляне на отпадъчни води от Къща за гости „Балкан“ в гр.Априлци, 

заведена с вх.№ОИК-2-21/10.09.2018 г. При проверката не е установено нерегламентирано 

заустване на отпадъчни води от обекта. 

Сигнал за установен разлив на нефтопродукти в р.Дунав, при гр.Белене, заведен с 

вх.№ОИК-3-104/12.10.2018 г. При проверката са взети проби от р.Дунав, при ПС-3 на 

гр.Белене, за изпитване от РЛ Плевен. Стойностите по нефтопродукти, определени при 

изпитването, са по-малко от границата на количествено определяне на метода.  

Сигнал за умряла риба при вливане на р.Искър в р.Дунав, при с.Байкал, заведен с 

вх.№ОИК-3-105/15.10.2018 г. След проверка по сигнала е изпратено писмо до ОДБХ Плевен 

за предприемане на действия по реда на Наредба №104/20016 г. за контрол върху 

прилагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на земеделските 

производители, извършващи дейност в района на сигнала. 

Сигнал с вх.№ОИК-3-67/15.10.2018 г.  за работата на Площадка за дейности с отпадъци 

с.Рупци, стопанисвана от „Драгевит“ ЕООД. При проверка на обекта с участието на БДДР, е 

установено че повърхностни води (при дъжд) от площадката се изпускат в съседен имот. На 

дружеството са дадени предписания за събиране, временно съхранение и предаване на 

замърсените води на ВиК оператор за пречистване. Предписанията са изпълнени. 

Сигнал с вх.№ОИК-3-124/15.11.2018 г., за разлив на пенлива течност, с остра миризма, в 

землището на с.Дисевица, в близост до Предприятие за производство на растителни масла, 

стопанисвано от „Марица олио“ АД. Дружеството няма разрешително за заустване във воден 

обект. Отпадъчните води от предприятието, по напорен тръбопровод се подават в ПСОВ на 

„Рафинерия Плама“ АД за пречистване. При проверката са дадени предписания на „Марица 

олио“ АД да направи обследване за техническата изправност на тръбопровода.  При 

обследването е констатиран пробив на тръбопровода за отпадъчни води. Дружеството е 

извършило  подмяна на  участък с дължина 280 м. и е възстановило работата на обекта.   

 

2.3. Почви (Приложение 3) 

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

употреба препарати за растителна защита 

Към 01.01.2018 г. на територията, контролирана от РИОСВ Плевен има 64 склада (5 от 

тях централизирани) и 54 броя Б-Б куба, в които се съхраняват негодни и излезли от 

употреба продукти за растителна защита (негодни ПРЗ).  

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

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

„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за 
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растителна защита с изтекъл срок на годност” по Българо-Швейцарската програма за 

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

им. 

В резултат на извършените през 2018 г. проверки и дадени предписания, е постигнато 

следното:  

- „БалБок Инженеринг” АД е извършило гаранционно обслужване, вкл. ремонтни 

дейности на Б-Б кубовете в с. Крушовене и в с. Буковлък, а община Левски след 

указания от „БалБок Инженеринг” АД е изпълнила предписанията, като е 

възстановила покритието на Б-Б кубовете и знаците за опасност; 

- предприети са действия за обезопасяване на централизирания склад в гр. Гулянци; 

- извършено обезопасяване на прозорец на склада за негодни ПРЗ в с. Крушуна. 

Относно склада в с. Крушуна, две от предписанията, дадени на кооперация в ликвидация, 

не са изпълнени. РИОСВ Плевен е предприела действия за установяване по безспорен начин 

собствеността на склада, намиращ се в в имот-общинска, частна собственост на община 

Летница. Целта на изясняването е съставяне на АУАН за неизпълнение на 2-те  предписания, 

в случай, че се докаже, че е собственост на кооперацията, както и даване на същите 

предписания към собственика на склада.  

През 2018 г. е взето участие в: 

- - комисия по Заповед на Областния управител на област Ловеч, касаеща проверки на 8 

склада за съхранение на негодни ПРЗ в област Ловеч, включени в резервния списък по 

проекта на БШПС; 

- - 3 комисии за предаване на 3 склада от страна на собствениците им на фирмата-

изпълнител по БШПС.  

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 2018 г. са проверени 23 

обекта и извършени 26 проверки, от които:  

- на 17 обекта са извършени 19 индивидуални проверки (17 бр. планови и 2 бр. -

последващ контрол по предписания). Дадени са 7 предписания, 2 от които не са 

изпълнени;  

- на 6 обекта са извършени 7 извънредни проверки, които са КПКД (4 бр. по 4 сигнала, 

1 бр. по прокурорско разпореждане от РП-Ловеч, 1 бр. по заповед на директора на 

РИОСВ Плевен и 1 бр. е последващ контрол). Дадено 1 предписание, което е 

изпълнено. 

- Също така е взето участие в 29 комплексни проверки на 28 обекта, а именно: 

- 20 проверки по КПКЗ на 19 обекта с издадени КР, от които 19 бр. планови и 1 

извънредна - последващ контрол по дадено предписание; 

- 9 проверки на 9 обекти с издадени решения по ОВОС или за преценяване на 

необходимостта от ОВОС по компоненти почви и/или земни недра, от които 8 

планови и 1 извънредна по сигнал съвместно с ПД. 

- Планово са проверени следните 17 обекта: 
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- 11 обекта за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ: 5 централизирани 

склада, 3 площадки с 53 броя контейнери Б-Б куб и 3 склада, които не са включени в 

обхвата на проекта по БШПС; 

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

предписание за почистване, към момент тече досъдебно производство;  

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

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

3.2. е описан подробно осъществения през 2018 г. контрол на складовете и Б-Б кубовете. При 

проверките са дадени 7 предписания, 2 от които не са изпълнени. За сравнение през 2017 г. 

са извършени 22 проверки (2 от които по ЗУО) на 20 обекта за съхранение на негодни и 

излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ): 3 площадки с общо 53 контейнери 

тип Б-Б куб, 5 централизирани склада и 12 склада. При проверките са дадени общо 10  

предписания (2 бр. по ЗУО), които са изпълнени.  

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

върху която са изхвърлени нефтопродукти, дадено е предписание за почистване. За 

извършеното замърсяване тече досъдебно производство, поради това предписанието към 

момента не е изпълнено от община Левски. 

При проверките на 5-те обекта за добив на нефт и/или газ не е констатирано замърсяване 

на почви с нефтопродукти. За сравнение през 2017 г. са проверени 3 обекта за добив на нефт 

и/или газ, от които 2 бр. на ПДНГ АД и 1 бр. на неизползваем сондаж за добив на газ в с. 

Деветаки, общ. Ловеч.  

По отношение на комплексните проверки на: 

- обекти по КПКЗ с издадени Комплексни разрешителни (19 бр. планови и 1 

извънредна - последващ контрол по дадено предписание); 

Констатирано е, че условията в КР по компонент почви се изпълняват. Дадено е 1 

предписание, което е изпълнено в срок; 

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

ОВОС; 

Констатирано е, че поставените в решенията по ОВОС или в решенията за преценяване 

на  необходимостта от ОВОС условия и мерки, касаещи почвите и/или земните недра, се 

изпълняват. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 96 броя 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ, вкл. по проекти за рекултивация на 

стари депа за ТБО по компонент почви, вкл. и по компонент земни недра. 

През 2018 г. Регионална лаборатория – Плевен е изпълнила утвърдените програми за 

почвен мониторинг от Изпълнителния директор на ИАОС, описан в Справка 3.5 от отчета. 

По мониторинг І-во ниво – широкомащабен мониторинг са наблюдавани 9 пункта. 

Изпитването на почвените проби за тежки метали (ТМ), органични замърсители и пестициди 

ще бъде готово до 15.05.2019 г. съгласно програмата. По почвен мониторинг ІІ-ро ниво – 

вкисляване през 2018 г. са наблюдавани пунктовете в Горни Дъбник, Гривица/Беглеж – нов 

пункт, Ракита/Телиш – нов пункт и във Велчево. Изпитването на почвените проби е готово и 

протоколите с резултатите са внесени в РИОСВ-Плевен. По почвен мониторинг ІІ-ро ниво – 

засоляване през 2018 г. са заложени за наблюдение 3 пункта: в Дъбован, Загражден и 

Брест/Горна Студена – нов пункт. Изпитването на почвените проби е готово и протоколите с 

резултатите са внесени в РИОСВ-Плевен. Съгласно утвърдените програми за 2018 г. 

оценката и анализа на получените резултати се извърша от отдел „МБРГЕП“ към ИАОС в 

срок до 1 месец от постъпването на данните от информационната система.  

Във връзка с изпълнение на програмата за почвен мониторинг ІІІ-то ниво – локални 

почвени замърсявания – 2018 г. към ИАОС, през м. декември 2018 г. в ИАОС е предоставена 
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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 кметовете на общините и съгласуването ѝ с РД 

ПБЗН Плевен и Ловеч и ОДБХ Плевен и Ловеч.  

2.3.3. Рекултивации 

През 2018 г. няма приети рекултивации на обекти, с изключение на стари депа за 

отпадъци, които се отчитат в Справка 4.6 Управление на отпадъците, Депа. 

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

През 2018 г. е взето участие в 5 извънредни проверки (КПКД) по 4 сигнала и 1 проверка е 

последващ контрол по предписание, а именно: 
 

- сигнал относно инвестиционно предложение (ИП) „Добив и първична преработка на 

подземни богатства – строителни материали от находище „Мадлен”  и концесионна 

площ „Мадлен” в землище на с. Горско Сливово, общ. Летница , обл. Ловеч“. 

Констатирано е, че ИП не е реализирано, не е констатирано замърсяване и увреждане 

на почви; 

- сигнал за разляти нефтопродукти (отпадъци) на пътен участък между селата 

Тодоричене и Дерманци, общ. Луковит от транспортно средство на КЛМ ЕКО ЕООД. 

При проверката е констатирано, че част от земнонасипния сервитут на проверявания 

пътен участък е замърсен от превозвания отпадък, с вода от противопожарното миене 

и със сорбент пясък. Дадени са предписания по ЗУО за почистване. При последващия 

контрол е констатирано, че предписанието е изпълнено; 

- сигнал за замърсяване на почви и подземни води от дейност по третиране на 

отпадъци. При проверката е констатирано на две места (на площадката и на терен, 

граничещ с площадката), че почвената повърхност е с нехарактерен тъмен (черен) 

цвят. След взети и анализирани почвени проби на територията на площадката и в 

непосредствена близост до нея от акредитирана лаборатория, се констатира 

химическо замърсяване на почвата над ПДК, което е довело до вредни изменения на 

почвите съгласно разпоредбите на ЗООС. Поради това, че не са спазени нормативните 

изисквания по фактор отпадъци (2 акта и 2 НП) и по компонент почви, на 

дружеството е наложена ПАМ, като контрола по прилагането ѝ ще продължи и през 

2019 г.; 

- сигнал за разлив (с дължина 100 м и ширина 10 м) на бяло - зелена пенлива течност с 

остър мирис в землище на село Дисевица, между път и река Дъбнишка бара, в близост 

до портала на „Марица олио” АД. При проверката са направени същите констатации, 

но не е установен източника на констатирания разлив. Дадени са предписания по 

компонент води за обследване техническата изправност на напорен тръбопровод за 

отпадъчни води, който преминава и през участъка, където е констатиран разлива. 

Предписанията са изпълнени.  

За сравнение през 2017 г. не са извършвани проверки по сигнали и жалби по компонент 

почви.  

През 2018 г. са препратени по компетентност на съответните институции 2 жалби и 8 

сигнала. За резултатите от проверките е уведомена писмено РИОСВ-Плевен, както и 

подателите на жалбите и сигналите. 
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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: 

През 2018 г. са извършени 398 проверки на обекти, генериращи и третиращи 

производствени, опасни, битови и строителни отпадъци. От тях 330 са индивидуални 

проверки (260 – планови и 92 – извънредни); 

Експертите по УО са участвали в 47 комплексни проверки, от които:  28 – планови и 18– 

извънредни.  

Взето е участие в 21 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни.  

При проверките са дадени 122 предписания за привеждане на дейностите по третиране на 

отпадъци в съответствие с екологичните изисквания, от които: 

- 88 дадени при индивидуални проверки;  

- 34 при комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната 

среда  

За констатирани нарушения по Закона за управление на отпадъците и подзаконовата 

нормативна уредба по прилагането му са съставени 21 АУАН, като 2 от съставните актове са 

по извършвни проверки през 2017г. Общата сума на наложените глоби и имуществени 

санкции е 46400 лв. 

Общият брой извършени индивидуални и комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (399 бр.) са със 109 бр. повече от планираните за 

отчетния период - 268 бр.  

От извършените 92 извънредни индивидуални проверки, 42 са по постъпили жалби и 

сигнали, 16– по заповед на МОСВ, 5 – по искане на МВР, 33 – за осъществяване на 

последващ контрол по дадени предписания и 44 – други (във връзка с подадени заявления за 

издаване на документи по чл.35 от ЗУО, извънпланови проверки за последващ контрол, 

проверки във връзка с преустановяване образуване на отпадъци и прекратяване на 

класификацията им) 

Извършените извънредни проверки съставляват 27,63% от общия брой на проверките 

през 2018г. Проверките по заповед/писмо на МОСВ и за осъществяване на последващ 

контрол са основание за извършване съответно на 40 % и 18,18% от общия брой извънредни 

проверки по управление на отпадъците през 2018 г., проверките по искане на МВР и по 

постъпили жалби и сигнали съставляват съответно 4,5% и 41,81%. В графа „Други“ (12,73%) 

най-голям дял се пада на проверките по във връзка с преустановяване образуване на 

отпадъци и прекратяване на класификацията им подадени заявления за издаване или 

прекратяване на документи по чл.35 от ЗУО. 

През 2018 г. е намалял броя на  извършени повече проверки в сравнение с 2017 г.– 543 бр. 

спрямо 398 бр.  

 Битови отпадъци 

Във връзка със задълженията на местната администрация свързани с управлението на 

битовите отпадъци и на основание чл.113, ал.2 от ЗУО е извършен контрол в 19 – те общини 

на територията на РИОСВ Плевен.  

Регионални системи за управление на отпадъците  

През 2018 г. на територията на РИОСВ Плевен действащи са пет Регионални системи за 

управление на отпадъците, три от които са изградени с финансиране от ОП „Околна среда 

2007-2013г.” и са в редовна експлоатация от 2016г.  
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Действащите съоръжения и инсталации, представляващи елементи от изградените 

Регионални системи за управление на отпадъците са както следва: 

„Регионален център за управление на отпадъците гр. Плевен”, обслужващ общините 

Плевен, Гулянци, Д.Дъбник, Д.Митрополия, Искър, Пордим: 

- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 785 500 т.; 

- Сепарираща инсталация, за предварително третиране на смесени битови отпадъци, в 

т.ч.  

- лентови транспортьори, балистичен сепаратор – тип барабанно сито и балираща 

машина, с капацитет 173 398 т/ год.; 

- Инсталация за компостиране в открити купове, капацитет 12 000 т/ год. и 42,1 т/ 24ч. 

- Център за предаване на отпадъци  (ЦПО) с капацитет 200 т/год за опасни отпадъци от 

домакинства. 

„Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/ - 

площадка с. Санадиново, обслужваща общините Левски, Никопол, Белене, Свищов и 

Павликени: 

- Сепарираща инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, с 

капацитет 15 т/час или 29150  т/г. 

- Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с капацитет 57,84 т 

/24ч или 13 882 т/г. 

- Клетка № 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 101 775 т.  

„Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, обслужващ общините 

Луковит, Тетевен, Роман, Ябланица  и Червен Бряг: 

- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 164 700 т.;    

- Площадката за открито компостиране на „зелени отпадъци” с капацитет 10 т/ 24 ч;  

- Общинския събирателен център - обособена площадка оборудвана със 

специализирани контейнери. 

Другите две Регионални сдружения на общини имат изградени само Регионални 

съоръжения за депониране на неопасни отпадъци.  

Регионално депо (РДНО) Троян, за общините Троян и Априлци се експлоатира от 2002г. 

и включва 2 клетки за депониране на отпадъци, с общ капацитет 191 560т. и стопански двор.  

Регионално депо (РДНО) Ловеч, за общините Ловеч, Летница и Угърчин е изградено по 

проект от 2001г. и включва 1 клетка за депониране на отпадъци, с капацитет 399 293т.  и 

стопански двор. Водещите общини от двата региона са предприели действия за проектиране 

и  изграждане на допълнителна инфраструктура, инсталации и съоръжения за развитие и 

усъвършенстване на регионалните системи за управление на отпадъците. 

Развитие на общинските системи за разделно събиране на битови отпадъци 

Във връзка със задълженията за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци 

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

опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и др. са извършвани регулярни проверки в общините. 

Съгласно чл.33, ал.1 от ЗУО, десет от общините на територията на РИОСВ Плевен имат 

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

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

Общините изпълняват задълженията си относно разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци от домакинствата чрез сключване на договори с организации по 

оползотворяване и/или лица, притежаващи необходимите разрешения. През 2018г. е 

увеличен броя на общините в които има действащи системи за разделно събиране на 

отпадъци от хартия, картон, пластмаса, основани на договори с организации по 
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оползотворяване на отпадъци от опаковки. Броят на общините с такива договори са 

осемнадесет – с четири повече спрямо 2017г.  

В седем общини са осигурени площадки по чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 

жители на територията на общината. В 3 общини /Плевен, Луковит, Тетевен/ са въведени в 

действие такива площадки, като елементи от РСУО, в 4 общини /Кнежа, Ч.бряг, Ловеч, 

Левски/ е сключен договор с оператори на съществуващи площадки, притежаващи 

необходимите разрешения, а 1 община е осигурила площадка - общинска собственост. 

За разделно събиране на други масово разпространени отпадъци от домакинствата 

(НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.), в 16 общини са сключени договори с организации по 

оползотворяване на различните видове МРО, а 5 общини имат и договори с дружества, 

притежаващи необходимите разрешения за дейности с такива отпадъци. 

Прилагане на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци  

През 2018г. на територията на РИОСВ – Плевен действащи са единствено 5-те 

регионални депа за обезвреждане на неопасни отпадъци в РСУО.  

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

нормативните изисквания, са извършени 13 проверки на общински депа за битови отпадъци 

с преустановена експлоатация и е взето участие в 5 комплексни проверки на регионалните 

депа. 

Разгледани са проекти за крайна рекултивация на 2 общински депа  и са  изготвени 

становища, съгласно изискванията за кандидатстване за финансиране от ПУДООС.  

Взето участие в 3 комисии по Заповед на кмета на съответната община във връзка с 

определяне терени за рекултивация на общински депа, 1 комисия, по писмо на кмета на общ. 

Ловеч за отчитане изпълнението на етап от проект за техническа рекултивация на старо депо 

Ловеч, 1 комисия по Заповед на кмета на общ. Ловеч за приемане извършената техническа 

рекултивация на старо депо Ловеч и комисия за приемане на биологична рекултивация на 

старо депо Кнежа  

За 13-те общински депа с преустановена експлоатация общините са предприели действия 

за изготвяне и реализиране на проектите за крайна рекултивация на терените, които 

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

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

засадената растителност на терена за 3-годишен период - етап III. През 2018г. са изготвени 4 

бр. становища за съгласуване на проекти за рекултивация на общински депа. 

Одобрено е финансирането от ПУДООС на 2 проекта за рекултивация, 7 проекта очакват 

решение за финансиране. 

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

изпълнение задълженията на общините - собственици на депа да заплащат дължимите 

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

регулярно (до 10-то число на м. I, IV,VI, X) е публикувана тримесечната справка по чл.29 от 

Наредба № 7/19.12.2013 г. за приведените месечни отчисления за депата в сметката на 

РИОСВ. Изпратени са 5 справки за ПУДООС относно пълния размер на обезпеченията и 

натрупани отчисления по чл. 60 ЗУО от общини.  

Издадени са 6 решения за освобождаване на средства от натрупани отчисления в 

сметката на РИОСВ - на общините Никопол, Плевен (2 бр.), Левски, Троян, Луковит. 

Изготвена е информация по чл. 29 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за натрупаните месечни 

отчисления за депата за периода 01.01.2011 – 30.06.2018г.; води се регистър на издадените 
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решения за освобождаване на средства, по чл.25, ал.7 от Наредба № 7/ 19.12.2013г. 

(публикувани на сайта на РИОСВ).  

Контрол за предотвратяване нерегламентирани замърсявания (локални сметища) с 

отпадъци  

Във връзка със спазване и прилагане на разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 12 и т. 15 от 

Закона за управление на отпадъци (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. с вс. изм. и доп.) и на 

основание чл. 14, ал. 4 от ЗООС (обн., ДВ,    бр. 91 от 25.09.2002 г. с изм. и доп.), 

На основание Заповед № РД-111/ 10.02.2017г. на МОСВ са изпратени предписания до 

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

легла и е изпратена информация по т.1.1. на ККД. Създадена е организация за извършване на 

проверки по Заповед № РД-111/ 10.02.2017г. на МОСВ и е изготвен график за планираните 

проверки на речни легла и във връзка с контрола по чистотата на пътната мрежа (чл.12 от 

ЗУО).  

В периода 19 април – 28 април 2018г., съгласно изготвения график, експерти на РИОСВ-

Плевен са извършили проверки за наличие на замърсяване с отпадъци (локални сметища) на 

участъци от речните легла и прилежащите им територии, разположени на територията на 19-

те общини. При извършените проверки в землищата на 119 селища, в проверените участъци 

от речните легла е  установено едно нерегламентирано замърсяване с отпадъци. Дадено е 

предписание за почистване със конкретен срок. Извършен е последващ контрол. Изпратен 

обобщен доклад в МОСВ за извършените проверки на речните легла по Заповед № РД-

111/10.02.2017г. на МОСВ, направените констатации, предприети мерки и резултати. 

Приложени са копия от съставените констативни протоколи. 

При проверките са направени 6 предписания за почистване на открити замърсявания с 

отпадъци (локални сметища) на участъци от общинската пътна мрежа и прилежащите им 

територии, разположени на територията на 6-те общини: Гулянци, Белене, Долни Дъбник, 

Долна Митрополия, Пордим . Извършени 6 извънредни проверки като последващ контрол по 

изпълнение на направените предписания за почистване на откритите локални замърсявания. 

Констатирано е, че предписанията са изпълнени в срок и откритите през месец април 2018г. 

локални замърсявания с отпадъци са почистени.  

В последващия период от страна на РИОСВ – Плевен е извършван регулярен контрол за 

наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (локални сметища) в прилежащите 

територии на реките.  

 Строителни отпадъци 

През 2018 г. на територията на РИОСВ Плевен няма изградени специализирани депа и 

стационарни инсталации за третиране на строителни отпадъци. Шест юридически лица 

притежават документи по чл.35 от ЗУО за третиране на строителни отпадъци - ЕТ „Евстати – 

Евстати Димитров“, за дейности с кодове R10 и R12; „Евробилд“ ООД и „Ростер“ ООД, за 

дейности код R5, R12 и R13,  и  ДП НКЖИ, Монтажно-демонтажна база Одърне за  дейности 

код R12 и R13. През 2018 г. са издадени три документа по чл. 35 от ЗУО за дейности със 

строителни отпадъци – регистрационен документ  на  „Техноком“ ООД за дейности с код 

R12 и R13, № 08-РД-336-00/05.04.2018 г. и разрешения по чл. 67 от ЗУО  на „Техноком“ 

ООД, Решение №08-ДО-400-00/08.10.2018 във връзка с включване на нова дейност код R10 и 

на Хидрострой България ЕООД, за дейности код R10 и R12, Решение №08-ДО-398-

00/28.09.2018г. на РИОСВ Плевен. 

Дейностите могат да бъдат извършвани на временни строителни площадки, собственост 

на възложителите на услугата, въз основа на писмен договор. През отчетния период няма 

данни за извършвани на територията на РИОСВ Плевен дейности по третиране на 

строителни отпадъци от горецитираните фирми,  с документи по чл. 35 от ЗУО. 



 31 

 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; 

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

оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти; излезли от употреба гуми 

Отпадъци от опаковки и полимерни торбички 

За отчетния период са извършени 67 проверки на лица, пускащи на пазара опаковани 

стоки, в.т.ч: 

Извършени са 9 извънредни проверки на лица, които не са изпълнили задълженията си по 

чл. 14 от ЗУО за 2017г. Осъществен е контрол по изпълнение на заповедите на министъра на 

околната среда и водите - дадени са предписания за заплащане на дължимата продуктова 

такса в ПУДООС; 

Проверени са 4 търговски обекта за пускане на пазара на полимерни торбички относно 

изпълнение на задълженията им по чл. 14 от ЗУО, наличие на изградена депозитна или друг 

вид система за многократна употреба на опаковки и приемане обратно без заплащане от 

крайните потребители на използваните опаковки, както и контрол по по спазване на 

изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 

такса, по отношение на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване.  

Извършени са 3 бр. проверки на подизпълнители на организации по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки.  

От извършената през 2018г. контролна дейност на обекти, генериращи и извършващи 

дейности по съхраняване и предварително третиране на масово разпространени отпадъци от 

опаковки се констатира следното: 

За площадките, има издадени от РИОСВ Плевен разрешения за дейности с отпадъци по 

реда на чл. 67 от ЗУО и регистрационен документ г. за извършване на дейности по събиране, 

съхраняване и предварително третиране на отпадъци от опаковки с кодове и наименование 

съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците 15 01 01 хартиени и картонени 

опаковки; 15 01 02 пластмасови опаковки и 15 01 07 стъклени опаковки.  

Установено е реално събиране на отпадъци от опаковки. Събраните отпадъци се 

съхраняват разделно преди предаване за последващо третиране; 

Води се отчетност за събраните, съхранени и предварително третирани отпадъци;  

На територията на РИОСВ-Плевен няма лица, изпълняващи индивидуално задълженията 

си по чл.14, ал.1 от ЗУО. 

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 2018г. са 

извършени 2 бр.  проверки на място на лица, вносители на батерии. Заплатени са 

лицензионни възнаграждения в организация по оползотворяване..  

От извършената през 2018 г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по 

съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори може да се обобщи следното: 

Дейности по съхраняване и третиране на НУБА на територията на РИОСВ Плевен са 

разрешени на 51 площадки.  

През 2018 г. са извършени 35 бр. проверки на лица с издаден документ по чл.35 от ЗУО за 

дейности по съхраняване на НУБА.. Две от проверките са на подизпълнител на ООп за 

НУБА; 

От извършените 35 проверки, 2 са в рамките на комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда Не са съставяни АУАН за установено 

нерегламентирано съхранение и третиране на НУБА 
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Налични НУБА са констатирани на територията на 32 площадки, 2 от които са на 

подизпълнители на ООп на НУБА („Индустриални суровини“ ООД и „Феникс Инверс“ 

ООД). Събраните НУБА се предават за последващо третиране при условията на сключени 

договори. Дейностите се отразяват в отчетните книги. 

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  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.  

От извършената през 2018г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по 

съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване може да се направи следното обобщение: 

Дейности по съхраняване и третиране на ИУЕЕО на територията на РИОСВ Плевен са 

разрешени на 56 площадки. При извършените проверки по спазване условията от издадените 

документи по чл.35 от ЗУО е установено, че налично ИУЕЕО има на  територията на 22 

площадки, 1 от които е на подизпълнител на ООп за ИУЕЕО. При извършената проверка на 

дружество, в качеството му на лице, сключило договор с организация по оползотворяване, 

като подизпълнител, извършващо дейности по събиране и третиране на ИУЕЕО 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 

През 2018 г. са извършени 6 бр.извънредни проверки на площадки за дейности с 

отпадъци, в т. ч. с ИУЕЕО във връзка с: подадено заявление за издаване на разрешение (1 

бр.), издадени решения за заличаване на площадка и прекратяване на действието на 

разрешение (3 бр.) и 2 бр. на площадки, на които не са извършвани разрешените дейности с 

ИУЕЕО за периода на проверката. Не е съставен АУАН за констатирано нерегламентирано 

третиране на ИУЕЕО; 

На територията, контролирана от РИОСВ Плевен няма разположени автоматизирани 

инсталации за разкомплектоване на ИУЕЕО Лицата, приемащи ИУЕЕО отделят ръчно части 

за повторна употреба или метални части за предаване като скрап.  

Не е констатирано приемане на ИУЕЕО с цел предаването му като цял уред за повторна 

употреба. 

Излезли от употреба моторни превозни средства 

На територията на РИОСВ Плевен, 43 юридически лица имат издадени разрешения за 

извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства на 59 площадки – 

56 бр. като центрове за разкомплектоване и площадки за съхраняване и 3 бр. само като 

площадки за съхраняване. В изпълнение изискванията на чл.70, ал.2 и чл.72, ал.2 от Закона за 

управление на отпадъците, те са проверени  в рамките на контрола по разрешителния режим. 

РИОСВ Плевен не разполага с информация за лица с документ по чл.35 от ЗУО, 

подизпълнители на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни 

превозни средства, извършващи дейност на територията на области Плевен и Ловеч.  

От извършената през 2018г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по 

съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства 

могат да се направят следните  обобщения и изводи: 

През 2018 г. са извършени 20 планови проверки на лица с издаден документ по чл.35 от 

ЗУО за дейности по третиране на ИУМПС. През първото полугодие на 2018 г. са извършени 

8 проверки на площадки без документ по чл.35 от ЗУО в рамките на специализирани 
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полицейски операции с участието на ОД на МВР и общини и във връзка с постъпили 

сигнали; 

За установените нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС) са съставени АУАН – 10 бр. от РИОСВ Плевен. От съставените от 

РИОСВ Плевен АУАН, 8 са на физически лица и 2 на юридическо лице.  

Отработени масла 

 През отчетния период, във връзка с прилагане на Наредбата за отработените масла е 

извършена 1  проверка на място на дружество – директен вносител на масла. Проверени са 

документите, удостоверяващи начислените и платени  лицензионни възнаграждения за масла 

през 2018г. 

От извършената през 2018г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по 

съхраняване и третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти могат да се 

направят следните изводи: 

Дейности по съхраняване и третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

са разрешени на 31 площадки с документи по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, в т.ч. 27 центрове за 

разкомплектоване на ИУМПС. При извършените проверки по спазване условията от 

издадените документи по чл.35 от ЗУО е установено, че налични отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти има на територията на 3 площадки, 1 от които е на подизпълнител 

на ООп на отработени масла. 

На територията на РИОСВ Плевен, едно дружество  има издадено разрешение за 

рафиниране на отработени масла чрез ректификация и последваща очистка с издадено 

комплексно разрешително – „Полихим СС“ ЕООД.  

 „Полихим СС” ЕООД е сключило договори с „Ойл Рециклейшън” ЕООД и „Екоривейс 

ойл“ АД, в качеството му на “изпълнител”, който извършва третиране на отработени масла в 

инсталация с издадено комплексно разрешително. Проверени са местата за съхраняване на 

събраните отработени масла и водената за тях отчетност. 

През 2018 г. на„Мотор ойл енд трейдинг“ ООД е отнето издаденото разрешение, поради 

факта, че не е  осъществявало дейност през предходните три години. 

При осъществяване на плановия контрол са проверени и генератори на отработени масла 

и отпадъчни нефтопродукти. При проверките е изисквано осигуряване на екологосъобразно 

съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, водене на отчетност и 

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

Не са съставяни АУАН за установено нерегламентирано третиране на отработени масла. 

Излезли от употреба гуми 

През 2018 г. са извършени 5 проверки на място на автосервизи, в които се извършва 

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 площадки (48 бр.), 

вписани в документи по чл.35 от ЗУО за третиране на излезли от употреба гуми. Осъществен 

е контрол 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. 

Продуктови такси 

На база извършените през 2018 г. проверки се констатира, че по-голямата част от 

фирмите изпълняват задълженията си по наредбите, регулиращи управлението на масово 
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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 2018 г. РИОСВ – Плевен е извършила 73 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 – месечни справки-

декларации и справки по приложения в специализираните наредби, проверени са фактури и 

платежни нареждания и съответствието им с първични счетоводни документи Извършени са 

16 извънредни проверки, на лицата, които не са изпълнили задълженията си по чл. 14 от ЗУО 

за 2015г. Осъществен е контрол по изпълнение на заповедите на министъра на околната 

среда и водите, относно заплащане на продуктова такса и са дадени предписания за внасяне 

на дължимата продуктова такса в ПУДООС.  

Извършени са проверки на място и по документи на 15 дружества, които са начислили и 

заплатили продуктови такси в ПУДООС в размер на 5350,33 лв. за пуснатите от тях на пазара 

опаковани стоки през 2018г.  

Съгласно представените в РИОСВ – Плевен документи, през 2018г. в ПУДООС са 

внесени 2716,06 лв. – продуктова такса за опаковки. 

По отношение на пуснати на пазара батерии, през 2018г. е извършена проверка на 

„Батерия” АД, в изпълнение на задълженията му по чл.14 за 2017г. При проверката се 

установи, че за горе –цитирания период  дружеството не е било производител и вносител на 

батерии. В „Екобулбатери” АД е внесено лицензионно възнаграждение за внос на батерии от 

1 дружество – в размер на 27,40 лева за 2018г. 

Във връзка с пуснато на пазара ЕЕО, са извършени 5 проверки на място на лица, 

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

възнаграждения в размер на 831,74 лв. в „Екобултех” АД за периода от 01.01.2017 до 

30.04.2018 г. и в Грийнтех България АД – на стойност 1815,13 лв. – за същия период.   

След извършени проверки на  дружества, пускащи на пазара масла се констатира 

следното: проверено е 1 дружество, членуващо в организация по оползотворяване – 

Екоривейс ойл  АД и заплатило лицензионно възнаграждение в размер на 405 лева за 2018 г. 

(за периода от 01 – 07.2018 г.) 

През 2018г. е осъществен на контрол по изпълнение на заповедите на министъра на 

околната среда и водите, относно заплащане на продуктова такса и са  извършени проверки 

на лицата, които не са изпълнили задълженията си по чл. 14 от ЗУО за 2017г. Осъществен е 

контрол в 13 дружества, длъжници на организации по оползотворяване за 2017г. Вследствие 

на осъществения контрол са внесени продуктови такси в ПУДООС, в размер на 412,60 лв.  

На „Авис” ЕООД е съставен  АУАН,  в неизпъление на задължение по член 120, във връзка с 

член 156, ал.1 от Закон за управление на отпадъците.  

 Във връзка с контрола по спазване на изискванията на Наредбата за определяне на реда и 

размера за заплащане на продуктова такса, по отношение на пуснатите на пазара 

пластмасови торбички за пазаруване са проверени 7 търговски обекти. Заплатени са 

продуктови такси в ПУДООС в размер на 754,22 лв. 

 Производствени отпадъци 

Обект на контрол и през 2018 г. бяха обекти, третиращи производствени и опасни 

отпадъци и имащи издаден документ или подлежащи на издаване на документ по чл.35 от 

ЗУО – в т.ч. 104 бр. с издаден документ по чл.67 от ЗУО, 13 бр. – с издаден регистрационен 

документ за третиране и 22 бр. – с издаден регистрационен документ за транспортиране на 

отпадъци. Проверявани са условията, при които се извършва третирането на отпадъците и 

съответствието им с издадените разрешителни документи, начините за съхранение и 

воденето на отчетност по отпадъците. Проверявани са и генератори на отпадъци, във основа 
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на извършена оценка на риска. Осъществената контролна дейност е отразена детайлно в 

Справка 5 и Справка 8 към отчета.  

Към 31.12.2018 г. са постъпили и проверени 7203 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 184 отчетни книги за отпадъци, дадени са им уникални номера, което е 

отразено в Регистър на отчетните книги за отпадъците, воден за периода 2013-2018г. 

През отчетния период са проверени 7 склада, в които се съхраняват опасни отпадъци, 

негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (негодни ПРЗ), шест от тях 

чрез участие в комисия по заповед на областен управител на област Ловеч. Стартира проекта 

за обезвреждане на негодни ПРЗ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество 

(БШПС). Взето е участие в 2 комисии за отваряне и предаване на централизирания склад за 

негодни ПРЗ в гр. Кнежа и склада за негодни ПРЗ в с. Брегаре, общ. Д. Митрополия  на 

фирмата изпълнител на проекта по БШПС. С цел по-ефективно проследяване състоянието на 

складовете за негодни ПРЗ, движението на опасните отпадъци от ПРЗ и водената 

кореспонденция, във връзка с тях се води регистър на излезлите от употреба и негодни ПРЗ 

на територията на РИОСВ Плевен. 

Извършени са две проверки във връзка с предаване на опасни отпадъци от лабораторни 

химикали, разтвори и живак от „Бета Индъстрис Корп.” АД - в несъстоятелност, съгласно 

договор за събиране, транспортиране и приемане от „Сириус Стар БГ” ЕООД. Отпадъците са 

установени през 2017 г. при проверка от междуведомствена комисия по Заповед № РД-12-

15/13.07.2017 г. на Областен управител на област Плевен.  

Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) 

На територията на РИОСВ Плевен дейности с отпадъци от черни и цветни метали са 

разрешени на 53 площадки, вписани в документи по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.  През 2018г. са 

извършени 45 планови проверки - 5 са в рамките на специализирани полицейски операции с 

участието на служители на ОД на МВР, 5 бр. проверки по подадени заявления за дейности с 

ОЧЦМ, 5 бр. проверки за заличаване на площадки за дейности с ОЧЦМ.. Обект на контрол е 

разделното съхранение на ОЧЦМ, воденето на отчетност, наличието на ефективно 

видеонаблюдение и др. Съставен е 1 АУАН за дейности по нерегламентирано съхранение на 

отпадъци от черни и цветни метали. 

Осъществяван е и контрол върху своевременното предоставяне на продължени или 

подновени банкови гаранции. До фирмите, осъществяващи дейност с ОЧЦМ, са изпратени  

писма-предписания за представяне на продължени или подновени банкови гаранции в 

периода 1 месец преди изтичането им. През 2018 г., поради заличаване на разрешени 

дейности с ОЧЦМ в разрешения за дейности с отпадъци на банките гарант са върнати 28 бр. 

банкови гаранции, след изтичане срока им на валидност или отпадане на нормативната 

необходимост от представянето им в РИОСВ Плевен. Движението на банковите гаранции е 

отразено в Регистъра на банковите гаранции, получени по чл.69, ал.2 от Закона за 

управление на отпадъците и се докладва ежемесечно в Дирекция „Финансово управление” на 

МОСВ. 

Третиране на биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ 

През 2018 г. са проверени 51 обекта, в които се управляват биоразградими отпадъци 

(генерират и/или третират), градските и обекти с локални пречиствателни станции за 

отпадъчни води, генериращи и управляващи отпадъци от утайки от ПСОВ.  

 На територията на РИОСВ Плевен през 2018 г работещи са четири инсталации за 

компостиране на отпадъци. Три от тях са елементи от изградените Регионални системи за 

управление на отпадъците (РСУО) - „Регионален център за управление на отпадъците 

(РЦУО), гр.Плевен”, „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски 
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/Никопол/ - площадка с. Санадиново,  Регионален център за управление на отпадъците гр. 

Луковит“, четвъртата инсталация е в обект, „Оранжерии Гимел II” EOOД, площадка гр. 

Левски. На РЦУО, гр. Плевен е действаща инсталация за компостиране в открити купове, с 

капацитет 12 000 т/ год. и 42,1 т/ 24ч. Редовната експлоатация на площадката е започнала 

през месец април 2017 г.   На РСУО в регион Левски /Никопол/ - площадка с. Санадиново е 

действаща инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с капацитет 

57,84 т /24ч или 13 882 т/г. В двете компостиращи инсталации се компостират зелени 

отпадъци и от сепариране на ТБО. На РЦУО гр. Луковит е действаща площадката за открито 

компостиране на „зелени отпадъци” с капацитет 10 т/ 24 ч.  „Оранжерии Гимел II” EOOД 

произвежда компост за собствени нужди, използвайки като суровина растителни отпадъци от 

оранжерийното си производство на биозеленчуци. При извършените проверки на 

компостиращите инсталации не са констатирани несъответствия  с изискванията на 

наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.  

Контрол по Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци (Наредбата) и прилагане на Националната стратегия за 

управление на биоотпадъците в България е осъществен чрез проверка на общинските 

програми (19 общини) за управление на отпадъците. Извършени са провеки на 

организираната общинска система за разделно събиране на биоразградими отпадъци в 

общините Белене и Левски. Двете общини са организирали събиране на зелени отпадъци-

тревни и градински с цел предаване за компостиране на РСУО в регион Левски /Никопол/ - 

площадка с. Санадиново. Към 31.05.2018 г. община Белене разполага с 60 бр. кафяви 

контейнера, с обем 1,1 м3, 30 от които са закупени със средства на общината. Контейнерите 

са разположени в гр. Белене. През 2018 г. на общината е предоставен готов компост, след 

анализ по наредбата, който е раздаден безвъзмездно на населението, при достатъчно условие 

платена такса смет. Към 11.07.2018 г. общ. Левски разполага с 84 бр. кафяви контейнери с 

обем 1,1 м3, разположени в гр. Левски. Общината работи в насока за предотвратяване 

образуването на биоразградими отпадъци. До момента са закупени и раздадени 443 бр 

компостери, за фамилно компостиране във всички населени места на територията на 

общината. Предвидени са средства за закупуване на нови през 2019 г.  

През 2018 г. е извършена проверка на осем пречиствателни станции за отпадъчни води 

(ПСОВ), четири от които градски – към В и К Плевен ЕООД; В и К „Стенето” ЕООД, 

гр.Троян; „Аспарухов вал” ЕООД, В и К гр. Кнежа и В и К Ябланица. Същите имат 

задължения и извършват анализи, ГПСОВ ежегодни на генерираните утайки по реда на 

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води 

чрез употребата им в земеделието. Няма данни за оползотворени през 2018 г. утайки от 

ПСОВ, както и от други пречиствателни съоръжения по реда на Наредбата. През 2018г. В и 

К „Стенето” ЕООД започна процедура за издаване на документ по чл. 35 от ЗУО за  

рекултивация на нарушен терен, горска територия, собственост на МЗХГ-Териториално 

поделение „Държавно горско стопанство” Троян с утайки, генерирани от дейността на 

градската пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Троян.  

През 2018г. са издадени 11 документа по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците за 

дейности с биоотпадъци. Издаден е регистрационен документ на „Еко Дан Груп „ ЕООД, 

Решение № 08-РД-331-00/03.01.2018г. на РИОСВ Плевен за изградената инсталация за 

производство на биогаз от селскостопанска маса /стебла, листа, люспи и др./ смесена с 

животинска тор, чрез анаеробна ферментация и последващо производство на електро и 

топлоенергия. Производствена дейност на площадката на  дружеството в с. Петърница на 

общ. Долни Дъбник не е стартирала и през 2018 г. 

За констатирано на три обекта нерегламентирано изгаряне на неопасни текстилни и/или 

дървесни отпадъци на неразрешени за това места са съставени два акта за установяване на 

административно нарушение  (АУАН), изпратена е покана за съставяне на АУАН на не 

присъствалия на проверката управител на един от обектите.   
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 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 (Клеърс ЕООД) е оператор на Промишлена инсталация за производство 

на хартия. С комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. на дружеството е разрешена 

дейност R3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани 

като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична 

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

„СИС” ЕООД, (Разрешение № 08-ДО-300-00/2013г.), „Унитрейд-БГ” ООД, (Разрешение 

№ 08-ДО-298-012/2018г.), „Феникс ЛВ“ ЕООД (разрешение № 08-ДО-310-03/2016 г.) 

„Есмос” АД (регистрационен документ № 08-РД-129-01/2015г.), „Глобъл Рециклинг” ООД 

(регистрационен документ № 08-РД -237-01/2015г.), „Тайреко“ ООД (регистрационен 

документ № 08-РД-236-01/2015г) „АМ пласт 2010” ЕООД (регистрационен документ № 08-

РД-230-00/2014г.), „Феникс Плевен“ ЕООД (регистрационен документ № 08-РД-153-03-4 от 

27.08.2018 г.) и др. имат издадени документи по Закона за управление на отпадъците за 

третиране на пластмасови отпадъци, в т.ч отпадъци от опаковки чрез процеси като мелене, 

пресоване, гранулиране и/или шприцване, бластване.  

„Eвроимпекс Варна” ЕООД, Плевен (регистрационен документ № 08-РД -174-

05/18.04.2018г.) извършват събиране и предварително третиране на МРО, в т. ч. от опаковки-

хартия и картон, пластмаса, стъкло, текстилни и др.  

 „Ванекс” ЕООД, (разрешение № 08-ДО-317-01/27.11.2018.) и др. извършват сортиране и 

балиране на отпадъци от опаковки. 

„ЕКО“ ЕАД – гр. Ловеч (№ 08-РД-316-00 от 22.03.2017г.) притежава инсталацията за 

сортиране и балиране на отпадъци от опаковки, изградена на модулен принцип с капацитетът 

до 5 тона на час 

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

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

„Спарки Елтос”  АД, Ловеч (08-ДО-354-00/3.10.2014) притежава две инсталации за: 

смилане на  пластмасови отпадъци - леяци (термопластични полимери - полиамид, 

поливинил хлорид, полистирол и др.) в 3 бр. мелници MGK 2121-R-2 с капацитет 5-10 кг/ч и 

повторно използване в технологичния процес при шприцването на детайли в 34 бр. 

шприцавтомата;/мелници за пластмаса, бласавтомати  и за: смилане на технологични 

отпадъци и детайли (термопластични полимери – полиетилен, полипропилен и др.) в 3 бр. 

мелници PS 120 с капацитет 400-800 кг/ч и повторно използване в технологичния процес при 

бласването на пластмасови куфари в 3 бр. бласавтомата; 

„Универсалстрой” ООД, с. Дълбок дол, общ. Троян (08-РД-212-00/12.12.2013). 

Дружеството възстановява пенополистирол, в инсталация с капацитет 5 кг/час, състояща се 

от мелачка, машина за калибриране на гранулата, блокмолдер (машина за слепване на 
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раздути парчета пенополистирол). В блокмолдера се дозира възстановен отпадък към свеж 

материал, гранулат след експандер (машина за раздуване на гранулата). 

Инсталации за третиране на излезли от употреба гуми 

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

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

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

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

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

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

получаване на RDF-горива. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Притежава регистрационен документ за третиране на отпадъци №08-РД -272-00/2015г. 

Инсталации за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

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

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

което има издадено комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015г. 

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

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

третиране (обезводняване) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

Леярни за черни и цветни метали 

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

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

претопяване на отпадъци от черни метали в 4 бр. индукционни пещи и „Метаком СЛЗ 

Инвест” АД, решение № 08-ДО-349-02/21.01.2015 г. – в електродъгови пещи-2 бр. и 

индукционни пещи - 2бр. 

Издадени разрешения за претопяване на отпадъци от цветни метали имат: „Алуком”, 

разрешение № 08-ДО-301-00/28.02.2013г. за претопяване на алуминиеви отпадъци в 5 бр. 

индукционни пещи МТГ (3 основни, 2 резервни), с честота 1000 Hz, капацитет 500 кг/ч и 

мощност 500 КW и последващо леене на детайли и „Феникс Инверс” ООД, оператор на 

Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци, 

включваща два броя пламъчно отражателни пещи (отворен тип) с капацитет 5 т/24 часа за 

двете пещи, за което има издадено комплексно разрешително КР 439-Н0/2012.  

Инсталации за третиране на дървесни отпадъци и слънчогледова люспа 

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

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

отопление - „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; „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; 
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„Олива”АД гр.Кнежа; „Златен лъч” ООД гр. Долни Дъбник,“Олина 2000” ООД гр. София, 

пл. гр. Тетевен и др.(изгаряне на слънчогледова люспа). 

Брикетиране и пелетизиране на дървесни и растителни отпадъци извършват „Плевен 

Булгартабак” АД, „ХМ” ООД, „ИТА България” ЕООД, „Савел” 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-278-01/10.11.2017г.). Инсталациите за рециклиране на текстилни влакна включват-

гилотина за нарязване на отпадъците, чепкало, преса за балиране, утайници за фин текстилен 

прах. 

Инсталации за третиране на утайки 

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

обезводняване и уплътняване на генерираните от дейността им утайки. Изградените ПСОВ в 

гр. Кнежа, Ябланица, Луковит, Червен бряг, с. Глогово, общ. Тетевен имат съоръжения за 

обезводняване на генерираната утайка. 

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

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

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

капацитет 2 т/ден; смесване на отпадъчния материал с естествени минерални суровини и 

изпичане на формованите керамични изделия в електро пещ.   

Инсталации за третиране на биоотпадъци 

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

компостиране в купове, по закрит способ.  

Инсталация за компостиране на обект Регионална система за управление на отпадъците в 

регион Левски/Никопол/, в експлоатация от юли 2016 г. На РСУО Санадиново се извършва 

компостиране на биоразградими отпадъци след сепариране на СБО и на зелени отпадъци, в 

купове по закрит способ. 

Инсталация за компостиране на Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

(РСУО) Луковит. От 04.04.2016 г. на регионалния център за управление на отпадъците 

Луковит функционира площадка за компостиране на „зелени” отпадъци (паркови и 

градински отпадъци). Компостирането се извършва в редове, по открит способ. Капацитет  

на площадката-10т /денонощие.  

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

домашно компостиране, финансирани от ПУДООС: 

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

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

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

Дъбник, като компостерите са закупени с общински средства. През 2016 г. общ. Кнежа, със 

средства от отчисленията по чл. 20 на Наредба 7/2013г. е закупила 120 компостера от 400л и 

600л, които са раздадени на населението. През 2018 г. са раздадени допълнително 100 бр. 

компостера от Община Левски, с което количеството им е увеличено на 443 бр, разположени 

на територията на града и в населените места. Произведеният компост се оползотворява за 

собствени нужди.  

Инсталации за обезвреждане на болнични отпадъци 

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

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



 40 

Обезвреждането включва шредиране на болничните отпадъци и последващото им 

автоклавиране. 

 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци 

С цел осъществяване ефективен контрол от страна на директора на инспекцията относно 

спазването на сроковете за издаването на документите с нормативно определените, се 

попълва електронен регистър „Контрол на разрешителния режим” във всеки етап от 

процедурите по издаване на документите по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

През 2018 г. са разгледани 29 преписки, касаещи издаване на решения за дейности с 

отпадъци по чл.67 от ЗУО. Издадени са 7 нови разрешения, 15 - за изменение и допълнение, 

1 отказ за издаване на разрешение и 6 прекратени процедури по издаване на разрешение.  

Разгледани са 35 заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационни 

документи за третиране и транспортиране на отпадъци. Издадени са 35 документи, от които 

16 нови, 19 - за изменение и допълнение на регистрационни документи и 1 за прекратена 

процедура по издаване. От издадените решения на регистрационни документи 13 са за 

дейности по третиране и 22 – за транспортиране на отпадъци. Документите са разгледани в 

нормативно определените срокове. 

Броят на издадените през 2018 г. година разрешения за дейности с отпадъци е съпоставим 

с издадените през 2016 г. и 2017 г., броят на издадените регистрационни документи за 

третиране на отпадъци е съпоставим с 2017 г., а за събиране и транспортиране на отпадъци е 

съотносителен спрямо предходните 2 години., което е отразено на следната графика: 

 

Класификация на отпадъците си са извършили 84 оператора. Заверени са 620 работни 

листа. Работните листа са отразени в база данни с цел осъществяване на контрол от страна на 

експертите. Прекратена е класификацията на 15 отпадъка на 4 оператора.  

Разгледани са 10 доклади от основно охарактеризиране на отпадъците, за 4 от тях са 

издадени становища, 6 са върнати за корекция и/или представяне на допълнителна 

информация. 

 Контрол на търговци и брокери на отпадъци 

През 2018 г. са извършени 4 проверки на лица, получили регистрация като търговци и 

брокери на отпадъци, вписани в съответния Регистър, поддържан от ИАОС. Не са 

констатирани несъответствия. 
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 Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози на 

отпадъците по трансграничен превоз на отпадъци 

През 2018 г., са проверени 7 юридически лица, от тях две по писмо на МОСВ във връзка с 

чл. 99, ал. 3 от ЗУО. 

При проверките не са констатирани нарушения и случаи на незаконен трансграничен 

превоз на отпадъци. 

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по 

регистрирани жалби/ сигнали. 

През 2018 г. в РИОСВ Плевен са регистрирани 46 сигнали/жалби, касаещи управление на 

отпадъците. Причините за подаване на жалби/сигнали са най-общо следните: 

 наличие и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места; 

 нерегламентирано изгаряне на отпадъци; 

 извършване на дейности с отпадъци без документ по чл.35 от ЗУО и др. 

По жалбите/сигналите са извършени проверки, дадени са 52 предписания, изпълнението 

на които е проследено. За констатирани нарушения са съставени 19 бр. АУАН, от които 11 са 

на физически лица и 9 на юридически лица. Издадени са 15  НП през отчетния период на 

обща стойност 40 600 лв.  

През 2018 год. са извършени всички планови проверки и всички разпоредени от МОСВ, 

МВР и др. извънредни проверки на генератори на отпадъци и лица, извършващи третиране 

на отпадъци. 

 

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 2018 г. от направление “БРЗТЗ” към РИОСВ – Плевен са направени 206 бр. 

проверки, от които 81 бр. планови и 125 бр. извънредни. Дадени са 13 бр. предписания. 

Съставени са 8 бр. акта, от които два са по сигнали. Издадени са 5 бр. заповеди за налагане 

на принудителна административна мярка (ПАМ). През 2018 г. са издадени 6 бр. наказателни 

постановления. Едното НП е за АУАН, съставен през 2017 г., а за 1 бр. АУАН не е издадено 

НП, тъй като до края на 2018 г. АУАН все още не е връчен на нарушителя. Извършените 

планови проверки са 81 бр., с които са проверени всички 81 бр. планирани за проверка 

обекти.  

Извършените 206 броя проверки през 2018 г. са на 193 бр. обекта и са със 78 бр. повече в 

сравнение с предходната 2017 година, когато са били извършени 170 проверки на 115 обекта.  

Защитени територии и зони  

По Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 36 бр. проверки – 26 бр. планови 

и 10 бр. извънредни. Дадени са 2 бр. предписания, които са изпълнени. Няма съставен 

АУАН. 

Извършените 36 броя проверки по ЗЗТ през 2018 г. са същият брой както през 

предходната 2017 година. (През 2018 г. са били планирани три проверки повече в сравнение 

с 2017 г., но са извършени 3 бр. извънредни проверки по-малко в сравнение с 2017 г.). 

Проверени са следните защитени територии: 
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- резервати: „Китка“ и „Милка“, з-ще гр. Белене; 

- поддържан резерват "Персински блата" (контрол по режима и във връзка с поставяне 

на обозначителни табели); 

- природни забележителности: "Опански баир", з-ще с. Опанец, Пещера "Разбитица", з-

ще гр. Плевен, "Купените", "Скалните кукли", „Водопад "Скока", землище с. Реселец; 

водопади в община Троян: "Бръмбар скок", "Бановски скок", "Коман" и "Лопошница"; 

"Пещерите", с. Петърница (контрол на съгласувана дейност по отсичане и премахване 

на изсъхнали и паднали дървета), "Карлуковски карстов комплекс - пещера 

Проходна", с. Карлуково (във връзка със заснемане на кадри от филм и контрол по 

режима); „Деветашка пещера“, с.с. Деветаки, Дойренци (за поставяне на 

обозначителни табели; контрол по режима); Пещера "Топля", с. Г. Желязна; "Марата", 

с. Крушуна; "Пещера Съева дупка", с. Брестница; "Гинината пещера", с. Садовец; 

"Студенец", с. Садовец; Пещера "Горния Парник", с. Бежаново; Пещера "Долния 

Парник", с. Бежаново; Пещера "Нанин камък", с. Муселиево; 

- защитени местности: "Кайлъка", гр. Плевен; „Чолашки орман“, с. Ореховица; 

"Катината", с. Загражден; "Генджов орман", с. Искър; "Турията", с. Николаево; 

"Плавала", гр. Никопол, „Бялка“, с. Голец (дадени са 2 бр. предписания); "Парника", с. 

Бежаново. 

Проверките са за спазване на режима на забрани съгласно Закона за защитените 

територии, заповедите за обявяване на защитените територии и Плана за управление на 

„Кайлъка“ и Пещера „Разбитица“, както и във връзка със съгласувани дейности по §7 от ЗЗТ. 

В повече от защитените територии нарушения не са установени. Такива са установени в: 

- защитена местност "Кайлъка" във връзка с разораване в част от имот, с начин на 

трайно ползване „Обществен извънселищен парк, горски парк“. Ще бъдат предприети 

действия за преустановяване на нарушението; 

- защитена местност „Чолашки орман“, с. Ореховица - установено е разораване и 

засаждане с царевица на два имота (поляна в ДГТ и земеделска земя с НТП „Друга 

селскостопанска територия“), във връзка с което са издадени две ПАМ с предписания 

до собствениците на имотите за предотвратяване ползването на тези площи като нива; 

Проверена е гора в землището на с. Върбица, общ. Плевен, предложена за обявяване за 

защитена територия - защитена местност „Парковото“ (Либичево усое) и е проведена 

процедура за обявяването ѝ 

Изготвени са 6 бр. писма за съгласуване на дейности по §7 от ЗЗТ в: 

- ПЗ "Карлуковски карстов комплекс - пещера Проходна" (поставяне на икона); 

- ЗМ "Кайлъка" (за ползване на спортни съоръжения – рикши, клатушки и др.; за 

почистване на път от ТП ДГС – Плевен; за провеждане на мотосъбор; за почистване 

на път от Община Плевен). 

Съгласувана е по §7 от ЗЗТ санитарна сеч в защитена местност „Бялка“, с. Голец в 

рамките на процедура по чл. 2, ал. 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). 

Изготвено е 1 бр. писмо за несъгласуване на дейност по §7 от ЗЗТ в ПЗ "Карлуковски 

карстов комплекс - пещера Проходна" (концерт в пещерата). 

По глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР са направени 23 бр. проверки, от 

които 5 бр. планови и 18 бр. извънредни; дадени са 3 бр. предписания; съставен е 1 бр. 

АУАН. 

Извършените 23 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР през 

2018 г. са с 1 бр. повече в сравнение с предходната 2017 година, когато са били извършени 22 
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проверки. (През 2018 г. са били планирани същият брой проверки като през 2017 г., но е 

извършена 1 бр. извънредна проверка повече в сравнение с 2017 г.). 

Плановите проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР са във връзка с 

контрол по: 

- изпълнение на условия от Решение № 019-ОС/2009 г. на РИОСВ - Плевен за МВЕЦ 

"Дългата река", с. Дивчовото, общ. Тетевен, ("Хидроенергетика - П" - гр. Пирдоп); 

нарушения не са установени; 

- изпълнение на предписание от ПАМ (Заповед № РД-0186/12.04.2017 г. на директора 

на РИОСВ – Плевен) за възстановяване на пасище, което е разорано в з-ще с. Обнова, 

община Левски (собственост на Община Пордим - гр. Пордим), попадащо в защитена 

зона BG0002096 "Обнова"; предписанието не е изпълнено, поради което е съставен 

АУАН на собственика; 

- изпълнение на условия от Решение №03-ОС/2017 г. на МОСВ, с което е съгласуван 

Горскостопанския план на ТП ДГС Никопол; дадени са две предписания във връзка 

със създадена дивечова нива в нарушение на едно от условията в Решението; 

- изпълнение на условия от Решение ПН 195 ОС/2017 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувана Горскостопанска програма на физическо лице за сечи в землището на с. 

Врабево, общ. Троян; нарушения не са установени; 

- спазване на режима, определен от заповедта за обявяване на защитена зона 

"Карлуковски карст" BG0000332; нарушения не са установени. 

Извънредните проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР са във връзка 

с: 

- изпълнение на условия от Решение №ПН 026-ОС/2010 г. на РИОСВ – Плевен, с което 

е съгласувано изграждане на нискоетажна жилищна сграда и три площадки – модулни 

стрелбища за ловна стрелба в з-ще с. Горни Дъбник; нарушения не са установени; 

- сигнал за разораване на пасища и унищожаване на природни местообитания в 

защитени зони BG0000335 "Карабоаз" и BG0000181 "Река Вит"; установено е, че част 

от имотите са с начин на трайно ползване (НТП) „пасище“, а други са с променено 

НТП от „пасище“ в „нива“, за което няма проведена процедура по реда на Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони; предприети са действия за установяване датите на извършване на 

нарушенията и на извършителите; издадени са 2 бр. ПАМ за преустановяване на 

разораването; 

- сигнал за сечи в защитени зони в землището на с. Рибарица; установено е, че видът на 

сечта е съгласуван с Решение №18-ОС/29.08.2017 г. на МОСВ, но не е спазено 

изискване на Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите, съгласно което при 

провеждане на сечи в специални горски територии около постоянните водни течения 

се запазват зони с широчина не по-малка от 15 м; проверката е извършена съвместно с 

РДГ-Ловеч, които ще предприемат съответните действия по компетентност; 

- постъпило уведомление за инвестиционно предложение и чл. 15, ал. 3 от Наредбата за 

ОС за строителство в ливади в землището на с. Дивчовото, попадащи в защитени зони 

“Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128; 

- постъпили 2 бр. уведомления за Горскостопански програми за сечи в землището на гр. 

Д. Дъбник, попадащи в защитени зони “Студенец” BG0000240 и “Студенец” 

BG0000240; установено е несъответствие в състава на насажденията съгласно 

Горскостопанските програми и този на терен; възложителите са представили в 

РИОСВ – Плевен нови Горскостопански програми с действителния състав на 

насажденията; 
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- сигнал за сечи в защитени зони в землището на с. Малък Извор, общ. Ябланица; 

установено е, че сечите са предвидени в ГСП на ТП ДГС Тетевен, 2012 г., който е 

съгласуван с Решение №53-ОС/17.12.2012 г. на МОСВ.  

- изпълнение на предписание от ПАМ (Заповед № РД-0304/15.05.2018 г. на директора 

на РИОСВ – Плевен) за означаване с трайни знаци на границите на ПИ №148020, з-ще 

с. Биволаре, общ. Д. Митрополия, попадащ в защитена зона "Река Вит"BG0000181, с 

цел недопускане на разораване на съседните имоти, които са с НТП „Пасище“. 

Предписанието не е изпълнено поради отсъствие на договор, сключен от МЗХГ с 

фирма, поддържаща КВС в землищата на община Д. Митропорлия. Дадено е ново 

предписание да не се разорава имота преди означаване на границите му с трайни 

знаци  и да се уведоми писмено РИОСВ - Плевен за изпълнение на предписанието; 

- писмо на МОСВ (с вх. №3805/2018 г. на РИОСВ – Плевен) за разораване на имоти с 

НТП „ливада“ и „пасище“ през 2017 г. (констатирано от ДФЗ – София), а именно: в 

землището на с. Деков, общ. Белене, попадащ в защитена зона “Никополско плато” 

BG0002074; в землището на с. Комарево, общ. Долна Митрополия, попадащ в 

защитена зона BG0000181 "Река Вит"; в землището на с. Бацова махала, общ. 

Никопол, попадащ в защитена зона BG0000239 "Обнова - Караман дол"; в землището 

на с. Петърница, общ. Д. Дъбник, попадащ в защитени зони BG0000240 "Студенец" и 

"Студенец"BG0000240;в землището на с. Брестово, общ. Ловеч (2 бр. проверки), 

попадащи в защитена зона "Деветашко плато" BG0000615; в землището на с. Малка 

Желязна, общ. Тетевен, попадащ в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109; 

в землището на с. Галата, общ. Тетевен, попадащ в защитена зона "Васильовска 

планина" BG0002109; в землището на с. Кирчево, общ. Угърчин, попадащи в 

защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и "Васильовска планина" 

BG0002109. При извършените 9 бр. проверки е установено, че през 2018 г. няма 

извършено ново разораване. 

Биологично разнообразие 

По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (без глава ІІ “Национална екологична 

мрежа” от ЗБР) направените проверки са 115 бр., от които 32 бр. планови и 83 бр. 

извънредни; дадени са 5 бр. предписания, които са изпълнени. Съставени са 3 бр. АУАН, от 

които 2 бр. са по сигнали. Издадени са 2 бр. наказателни постановления. 

Извършените 115 бр. проверки по ЗБР (без глава ІІ “Национална екологична мрежа” от 

ЗБР) през 2018 г. са с 31 бр. повече в сравнение с предходната 2017 година, когато са били 

извършени 84 проверки. (През 2018 г. са били планирани с 9 бр. проверки повече в сравнение 

с 2017 г., и са извършени 22 бр. извънредни проверки повече в сравнение с 2017 г.). 

Плановите проверки са както следва: 

- 1 бр. планова проверка на колекция от препарирани екземпляри от защитени видове 

животни, посочени в Приложение №3 на ЗБР, стопанисвана от ОУ "Христо Ботев", с. 

Рупци, общ. Червен бряг; нарушения не са установени; 

- 3 бр. планови проверки на Зоопарковете в гр. Ловеч, гр. Кнежа и Плевен; нарушения 

не са установени; 

- 2 бр. планови проверки на Общински пазар - гр. Луковит, и на зоомагазин в гр. 

Тетевен; нарушения не са установени; 

- 18 бр. планови проверки на защитени дървета от видовете: 

 Летен дъб, м. Пропастите, земл. с. Бохот; м. Палаза и м. Беширица-Ливадите, земл. 

с. Коиловци; с. Ореховица; м. ”Сухото езеро”, с. Беглеж; с. Искър, общ. Гулянци; 

Лесопарк "Гергана", гр. Кнежа; с. Голяма Желязна, обл. Ловеч; ЗМ „Плавала“, гр. 

Никопол; 
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 Цер, м. "Петолъчката", з-ще с. Лепица, м. "Сухата Върбица", земл. с. Върбица; м. 

"Кабаница", с. Върбица;  

 Зимен дъб, земл. гр. Троян; земл. с. Велчево;  

 Бряст, м. Дрен, з-ще гр. Плевен; с. Николаево;  

 Дива круша, м. ”Дрен”, гр. Пордим;  

 Върба, м. „Дагирови бари“, остров „Персин“, гр. Белене. 

При плановите проверки на защитени дървета не са установени нарушения; част от 

дърветата са изсъхнали, поради което е започната процедура за заличаването им от 

държавния регистър. 

- 8 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в с. 

Александрово, с. Умаревци, общ. Ловеч, с. Ъглен, общ. Луковит, с. Дерманци, общ. 

Луковит, гр. Долна Митрополия, с. Горна Митрополия, общ. Д. Митрополия; с. 

Беглеж и с. Брестовец, обл. Плевен; нарушения не са установени. 

Извънредните проверки са както следва: 

- 2 бр. извънредни проверки на влажни зони в област Ловеч и област Плевен във връзка 

с 42-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици; 

- 1 бр. извънредна проверка за спазване на забраните от чл. 38 на ЗБР за защитени 

видове птици от приложение №3 към чл. 37 на ЗБР, в землището гр. Белене (по писмо 

на МОСВ с вх. №5351/2018 г. на РИОСВ-Плевен); нарушения не са установени; 

- 1 бр. извънредна проверка по сигнал за окачени на дърво до жилищен блок в град 

Плевен глава и опашка от защитен вид Дива котка; при проверката не е установен 

нарушителя; сигналът е предаден на дежурния телефон на ОД на МВР Плевен; 

- 23 бр. извънредни проверки за изпращане на екземпляри от защитени видове от 

Приложение №3 на ЗБР: Ръждив вечерник, Черен бързолет, Бял щъркел, Голям 

ястреб, Голям синигер, Горска ушата сова, Домашна кукумявка, Черношипа ветрушка 

(Керкенез), Бухал, Обикновен мишелов, Горска улулица, Ням лебед в Спасителен 

център, Ст. Загора, Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София, или зоопарк - 

Ловеч. 

- 2 бр. извънредни проверки за пускане на свобода до водоем в с. Бохот на екземпляри 

от вида Бял щъркел (защитен вид от Приложение №3 на ЗБР), намерени в безпомощно 

състояние в гр. Д. Дъбник и с. Дъбован. 

- 1 бр. извънредна проверка за предлагане за продажба в интернет на препариран 

екземпляр от защитен вид Обикновен мишелов /Buteo buteo/, включен в Приложение 

№3 на ЗБР, гр. Плевен (във връзка със сигнал с вх. №ОИК-3-21/2018 г. на РИОСВ-

Плевен). Съставен е 1 бр. АУАН. 

- 2 бр. извънредни проверки по сигнал с вх. №ОИК-3-61/2018 г. за предлагане за 

продажба в интернет на екземпляр от защитен вид - Обикновена блатна костенурка, 

включен в Приложение №3 на ЗБР. На нарушителя е съставен 1 бр. АУАН, а 

екземплярът е пуснат на свобода в р. Тученица, з-ще гр. Плевен. 

- 1 бр. извънредна проверка за предлагане за продажба в интернет на екземпляр от 

защитен вид Таралеж /Erinaceus concolor/, включен в Приложение №3 на ЗБР, гр. 

Плевен (във връзка със сигнал с вх. №ОИК-3-113/2018 г. на РИОСВ-Плевен). 

Предприети са действия по установяване самоличността на нарушителя, с цел 

ангажиране неговата административно-наказателна отговорност. 

- 1 бр. извънредна проверка за пускане на свобода в подходящо местообитание в 

землището на гр. Плевен на екземпляр от вида Таралеж (защитен вид от Приложение 

№3 на ЗБР); 
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- 1 бр. извънредна проверка на препариран екземпляр от вида Обикновен мишелов, 

извожен на публично място в с. Българене, обл. Плевен 

- 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително №696/2017 г. на 

МОСВ за защитени видове прилепи; дейностите са осъществени в ПЗ "Деветашка 

пещера", землище с. Деветаки, обл. Ловеч и нарушения на условията в 

Разрешителното не са установени; 

- 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително №731/2018 г. на 

МОСВ за улов на защитени видове птици, издадено по реда на Наредба №8, за 

землището на с. Търнене, общ. Плевен; нарушения на условията в Разрешителното не 

са установени; 

- 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително №731/2018 г. на 

МОСВ за улов на защитени видове птици, издадено по реда на Наредба №8, в 

землището на с. Писарово, общ. Искър, обл. Плевен; нарушения на условията в 

Разрешителното не са установени; 

- 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително №722/2017 г. на 

МОСВ, за разрушаване и повдигане върху метални площадки на гнезда на Бял щъркел 

върху ел. стълбове в с. Долни Вит и с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен; 

нарушения на условията в Разрешителното не са установени; 

- 1 бр. извънредна проверка на общинска сграда в гр. Червен бряг, която се санира и 

върху покрива на която има обитаемо щъркелово гнездо; установено е, че се спазват 

изискванията на писмо на МОСВ с вх. №3219/2018г. на РИОСВ-Плевен за 

недопускане обезпокояването на щъркелите през размножителния период; 

- 4 бр. извънредни проверки на размножени екземпляри от видовете Сив папагал-Жако 

и Сокол скитник /Falco peregrinus/, включени в Приложение А на Регламент 338/97, и 

на размножени екземпляри от вида Китайски александър, включен в Приложение Б на 

Регламент 338/97, във връзка с издаване на регистрационни карти; 

- 1 бр. извънредна проверка на екземпляри от видовете Боа удушвач-червеноопашата и 

Тигров питон - албинос, включени в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се 

в гр. Ловеч, във връзка с издаване на регистрационни карти; 

- 1 бр. извънредна проверка на екземпляри от видове животни, включени в Приложения 

А и Б на Регламент 338/97, находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин (във връзка с писмо 

на МОСВ с вх. №4201/2018 год. на РИОСВ-Плевен); 

- 1 бр. извънредна проверка на намерен в гр. Плевен екземпляр от вида Кралски питон 

/Python regius/, включен в Приложение Б към Регламент (ЕО) №338/97; екземплярът е 

изпратен във Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София; 

- 2 бр. извънредни проверки на препарирани екземпляри от видове животни, включени 

в Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в хотел "Федора", земл. гр. 

Тетевен (по сигнал с вх. №ОИК-3-98/2018 г. на РИОСВ-Плевен); нарушения не са 

установени; 

- 4 бр. извънредни проверки (от които 3 бр. по сигнали) за изкупуване на охлюви в с. 

Ставерци, общ. Долна Митрополия, гр. Кнежа, гр. Искър и гр. Луковит; пунктовете в 

с. Ставерци и гр. Луковит са регистрирани, а в останалите не е установено изкупуване 

на охлюви; 

- 29 бр. извънредни проверки на защитени вековни дървета от видовете: 

 Цер, с. Горни Дъбник; м. Палаза, гр. Славяново; с. Татари;  

 Космат дъб, с. Горни Дъбник; Стопанския двор на с. Тодорово; м. ”Палаза”, гр. 

Славяново; м. “Локвата”, с. Згалево; 

 Благун, м. “Вудол”, гр. Червен бряг; м. Костов горун, гр. Славяново; 
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 Летен дъб, м. Палаза, гр. Славяново; м. ”Кънева чешма”, гр. Славяново; м. 

”Брестича”, с. Тодорово; м. Под селото, с. Муселиево (по сигнал, че дървото е в 

лошо състояние); при последната проверка са дадени 2 бр. предписания за 

премахване на сухи клони и затваряне с цимент на хралупата на ствола, които са 

изпълнени; 

 Зимен дъб, м. Костов горун, гр. Славяново; 

 Бяла върба, м. “Локвата”, с. Згалево;  

 Скоруша, м. Дери магаре, гр. Угърчин; 

 Черна топола, м. ”Острова”, гр. Белене; м. ”Ангеловото”, с. Глава; 

 Бяла топола, м. ”Острова”, гр. Белене, м. ”Брода”, с. Глава; 

 Космат дъб в м. Горуните, с. Брестовец; 

 Летен дъб в с. Ресец; 

 Летен дъб, с. Тотлебен; 

 Цер, м. ”Райковец”, с. Ралево; 

 Летен дъб, м. ”Райковец”, с. Ралево. 

По-голяма част от защитените дървета, обект на извънредни проверки, са в добро 

състояние, три са в лошо състояние, а за един екземпляр (отсечен от неизвестен извършител) 

и 9 екземпляра (които са изсъхнали) е започната процедура за заличаване от държавния 

регистър. 

- 1 бр. извънредна проверка за обявяване на вековно дърво - Летен дъб, гр. Плевен, за 

защитено. 

Дадена е ПАМ със зап. №РД0420/18.07.2018 г. на Директора на РИОВ – Плевен с цел 

опазване на защитено дърво от вида Летен дъб в гр. Плевен, във връзка с постъпило за 

съгласуване инвестиционно предложение за строителство в съседен на дървото имот. 

През 2018 г. са: 

- издадени 17 бр. регистрационни карти на видове, включени в Приложенията на 

Регламент 338/97 (Сив папагал-Жако, Сокол скитник, Китайски александър, Боа 

удушвач-червеноопашата, Тигров питон – албинос, Синьо жълта ара); 

- приключени 6 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ бр. 4/2004 г.). 

По Закона за защита на животните са извършени 4 бр. извънредни проверки. 

В сравнение с 2017 г. са направени 2 бр. извънредни проверки повече. (През 2017 г. са 

направени 2 бр. извънредни проверки). 

Извънредните проверки са: 

- 2 бр. на размножени екземпляри от видовете Ръждивоврато кенгуру, Сърна; 

- 2 бр. на екземпляри от видовете Северен елен (във връзка със сигнал ОИК-3-

117/06.11.2018 г.) и Муфлон, с. Българене, обл. Ловеч. 

Издадени са 4 бр. регистрационни карти на екземпляри от видовете Сърна и 

Ръждивоврато кенгуру. 

Мониторинг на биологичното разнообразие 

- Взето е участие в 42-то средно зимно преброяване на водолюбивите птици. 

Попълнени са 41 бр. полеви формуляри, а в Регионалната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие са въведени 48 бр. полеви формуляри. 

- Извършен е мониторинг на растителните видове Линдерния (Lindernia procumbens) (в 

яз. „Г. Дъбник“) и Разковниче (Marsilea quadrifolia L.) (в канал в землището на с. Об-
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нова). Попълнени са 2 бр. полеви формуляри, които са въведени в Регионалната 

система за мониторинг на биологичното разнообразие. 

Взето е участие в мониторинг на мечка в землищата на градовете Смолян, Девин и 

Велинград. 

Лечебни растения 

По Закона за лечебните растения (ЗЛР) са направени общо 25 бр. проверки, от които 15 

бр. планови и 10 бр. извънредни. Дадени са 3 бр. предписания, които са изпълнени. 

Съставени са 4 бр. АУАН. Издадени са 4 бр. наказателни постановления, от които 1 бр. е за 

АУАН, съставен през 2017 г. 

Извършените 25 бр. проверки по ЗЛР през 2018 г. са с 3 бр. повече в сравнение с 

предходната 2017 година, когато са били извършени 22 проверки. (През 2018 г. са били 

планирани с 6 бр. проверки повече, в сравнение с предходната 2017 г., но са извършени 3 бр. 

извънредни проверки по-малко в сравнение с 2017 г.). 

Извършени са 15 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове (БЗП), 

организирани от физически лица в с. Радювене (2 бр.), гр. Троян, с. Градина (2 бр.), гр. 

Пордим, гр. Левски, с. Стежерово, гр. Кнежа, с. Брестница, гр. Угърчин, както и на 

юридически лица в с. Александрово, с. Дебнево и гр. Угърчин; нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. планова проверка за издадени позволителни за ползване на лечебни 

растения от ТП ДГС Никопол; нарушения не са установени. 

Извършени са 10 бр. извънредни проверки на БЗП, организирани от физически лица в гр. 

Угърчин, с. Бръшляница, гр. Луковит (2 бр.), с. Ставерци, с. Брегаре (2 бр.), гр. Кнежа, гр. 

Искър и с. Новачене. Пет от проверките са по сигнали за изкупуване на билки в необявени в 

РИОСВ – Плевен БЗП в с. Ставерци, с. Брегаре (2 бр.), гр. Кнежа и гр. Искър (с изключение 

на БЗП в с. Ставерци, в останалите не е установено изкупуване на билки). Направено е 

предписание да не се изкупуват билки до обявяване на БЗП в РИОСВ – Плевен. В един от 

БЗП в гр. Луковит е установен цвят липа, за който няма издадено позволително за ползване и 

не е вписан в книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки. За 

нарушението е съставен АУАН. За БЗП в с. Новачене са установени корени от леч. ружа 

(лечебно растение под специален режим на опазване), в нарушение на забраната за 

събирането им от естествени находища. За нарушението е съставен АУАН. 

Съставени са 2 бр. АУАН на физически лица, които съгласно протокол от ТП ДГС 

Рибарица събират цвят липа от находище в землището на с. Рибарица без издадено 

позволително за ползване. 

Направена е покана за акт на физическо лице, което съгласно сигнал от Община Плевен 

събира цвят божур от находище в парк „Скобелев“, гр. Плевен (цветът от божур е билка от 

лечебно растение под специален режим на опазване и ползване, за която няма определени 

допустими количества за събиране в област Плевен, съгласно заповед №РД-56/01.02.2018 г. 

на МОСВ). Нарушителят не е установен на адреса, посочен в сигнала от Община Плевен. 

Регистрирани са 10 бр. Книги за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки. 

През м. март е извършено разпределение на количества билка от лечебни растения под 

специален режим на опазване и ползване за област Ловеч през 2018 г. – цвят божур, цвят 

лечебна иглика и стрък ранилист. 

Генетично модифицирани организми 

По Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) са направени 3 бр. планови 

проверки. Броят на проверките по ЗГМО през 2018 г. е с 1 бр. по-малко, в сравнение с 

предходната 2017 г., когато е направена и една извънредна проверка. 
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Проверени са опитно поле на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. Летница; 

лаборатория по микроразмножаване на Институт по планинско животновъдство и земеделие 

- гр. Троян; опитно поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа. 

През 2018 год. са извършени планови проверки на всички планувани обекти -защитени 

територии, защитени зони, биологично разнообразие, лечебни растения и генетично 

модифицирани организми. 

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

През 2018 г. са регистрирани две жалби, които са неоснователни. Жалбите са относно: 

- изискване на такса 280 лв. за съгласуване на Горскостопанска програма (отговорено е, 

че необходимостта от внасяне на такса се определя след представяне на Уведомление 

по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС, с приложено копие от 

Горскостопанска програма, изготвена от регистриран лесовъд, в която може да са 

включени всички собствени имоти); 

- незаконни сечи в землището на с. Малък Извор, общ. Ябланица, в държавни горски 

територии на ТП ДГС Тетевен (жалбоподателят е уведомен, че РИОСВ – Плевен вече 

е извършвала проверка във връзка със сигнал с вх. №ОИК-3-51/17.05.2018 г. на 

РИОСВ – Плевен, при което е установено, че сечта е съгласувана с Решение №53-

ОС/17.12.2012 г. на МОСВ). 

През 2018 г. са регистрирани 20 бр. сигнали до РИОСВ – Плевен, по които са извършени 

23 бр. проверки. От сигналите: 2 бр. са изпратени по компетентност - на Областна дирекция 

на МВР Плевен и Община Ловеч; 8 бр. са основателни, а 10 бр. са неоснователни. За 

установените нарушения са съставени 2 бр. АУАН – за предлагане за продажба на 

екземпляри от защитени видови – Обикновена блатна костенурка и Обикновен мишелов. 

Издадени са 2 бр. наказателни постановления. 

2.5.3. Проведени процедури по реда на чл. 31 от ЗБР и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) 

През 2018 г. са издадени: 

- 275 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху защитените зони; 

- 3 бр. Решения за извършване на оценка за степента на въздействие на ППП/ИП върху 

защитени зони; 

- 3 бр. Решения по оценка на степента на въздействие; 

- 6 бр. Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС; 

- 1633 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 

- издадени 2 бр. Решения по АПК за прекратяване на преписки по ОС; 

 

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

(ЕО) (Приложение №6) 

2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС 

2.6.1.1. Процедури по ОВОС по глава шеста, раздел ІІІ на ЗООС 

През 2018 г. в РИОСВ - Плевен са постъпили общо 2131 бр. уведомления за планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения, като от тях 949 са за горскостопански 

планове и програми и 1182 за инвестиционни предложения, планове и програми. Получени 
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са 64 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 3 искания за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Проведени са консултации по 2 

задания за обхват и съдържание на ОВОС и 7 задания за обхват и съдържание на ЕО. 

Постъпили са 3 доклада за ОВОС за оценка на качеството, по които са дадени 3 положителни 

оценки. Постъпили са 4 доклада за ЕО, по които са дадени 3 положителни и 1 негативно 

становища. Постъпили са 2 искания за издаване на становище по ЕО. 

Изготвени са 91 писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в т.ч.: 

2 писма за задължителна ОВОС, 78 за преценка на необходимостта от ОВОС, 3 писма за 

задължителна ЕО и 8 преценка необходимостта от ЕО. Изготвени са 74 крайни писма, че не 

може да се проведе процедура (няма ИП – мерки от ПРСР 2014-2020 г., съществуващи 

водоизточници, други). По общо 23 уведомления по които е изискана допълнителна 

информация или са постъпили в края на годината процедурата продължава през 2019 г. 

Общо 1069 бр. 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 2018 г. 

Във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО, по глава шеста от ЗООС, са получени 159 

становища, в т.ч.: 62 становища от БДДР; 91 становища от РЗИ (Плевен и Ловеч); 1 

становище от Дирекция „Национален парк – Централен Балкан“, 2 становища от ИАОС, 3 

становища от МОСВ и др. Броят на становищата надвишава броя на издадените решения, 

тъй като в някои случаи са провеждани повече от една консултация по отделна преписка. 

През 2018 г. са издадени общо 73 бр. решения за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, от компетентността на РИОСВ – 

Плевен. От тях 2 са с характер на решението – да се извърши ОВОС. Издадени са и 2 

решения за поправка на фактически грешки и за изменение и допълнение на издадено 

решение. Издадени са 23 бр. решения за прекратяване на процедури.  

Издадените през 2018 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:  

в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и 

пресушаване на земи; 
3 

д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в 

приложение № 1); 
3 

е) интензивно развъждане на риба; 4 

2. Минно дело:  

а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1); 1 

в) изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране; 1 

г) дълбоки сондажи, в т.ч.:  

- за водоснабдяване, 4 

3. Енергийно стопанство:  

а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода 

(невключени в приложение № 1); 
1 

б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на 

електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1); 
10 

в) съоръжения за надземно складиране на природен газ; 5 
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д) съоръжения за надземно складиране на горива; 2 

з) водноелектрически централи; 1 

6. Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 1):  

в) съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества. 1 

7. Предприятия в хранителната промишленост:  

а) производство на растителни и животински масла и мазнини; 4 

б) пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти; 7 

г) производство на бира и малц; 2 

е) кланици; 1 

10. Инфраструктурни инвестиционни предложения:  

а) индустриални зони; 1 

б) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и 

паркинги; 
1 

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 морски съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези 

съоръжения; 

1 

11. Други инвестиционни предложения:  

б) инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци 

(невключени в приложение № 1); 
16 

в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1); 1 

д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни 

средства; 
2 

12. Туризъм и отдих:  

в) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и 

съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1); 
1 

г) постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани; 1 

Забележка: 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 групи дейности е както следва: 
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Разпределението на инвестиционните предложения по общини е: 

 

 

През 2018 г. са проведени писмени консултации по определяне на обхвата, съдържанието 

и формата на доклад за ОВОС (ДОВОС) за следните ИП: 

 Добив и първична преработка на подземни богатства - строителни материали (чакъл и 

пясък) от Находище "Феникс" в земл. на гр. Искър. 

 Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно 

отглеждане на бройлери в ПИ № 031004, земл. на с. Обнова 

Дадена е положителна оценка на общо 4 бр. Доклади за ОВОС (вкл. 1 бр. от 2017 г.): 

 Водовземане от подземни води, чрез 16 бр. нови тръбни кладенци в  ПИ№ 087010, 

088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 

064050, 043008, 043071, 045034, 031006  по КВС, землище на с.Брест 

 Реконструкция на съществуваща инсталация за производство на чугунени отливки и 

монтаж на формовъчна линия DISA№ 2 

 Реконструкция и модернизация на съществуващи работни помещения и 

възстановяване дейността на свинекомплекс в с. Варана 

 Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно 

отглеждане на бройлери в ПИ № 031004, земл. на с. Обнова 



 53 

 Проведено е обществено обсъждане на Доклади за ОВОС за ИП за: 

През 2018 г. РИОСВ – Плевен, като компетентен орган е издала 3 решения по ОВОС за 

инвестиционни предложения (видно от Справка 6.2.): 

 Решение № ПН 1-1/2018 г. за ИП „Водовземане от подземни води, чрез 16 бр. нови 

тръбни кладенци в  ПИ№ 087010, 088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 

049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006  по КВС, 

землище на с.Брест“. 

 Решение № ПН 2-2/2018 г. за ИП „Реконструкция на съществуваща инсталация за 

производство на чугунени отливки и монтаж на формовъчна линия DISA№ 2“. 

 Решение № ПН 3-3/2018 г. за ИП „Реконструкция и модернизация на съществуващи 

работни помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс в с. Варана“. 

Прекратени са общо 23 бр. процедури, в т.ч. 1 бр. поради недопустимост на ИП, 8 бр. 

поради непредставяне на допълнителна информация (в т.ч. 3 бр. – чл. 2а, ал. 5, т. 1 от 

Наредба за ОВОС, 4 бр. по чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС и 1 бр. – по чл. 6, ал. 4 от 

Наредбата за ОВОС), 14 бр. по искане на възложителя. 

Решенията по ОВОС и по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на 

които е осъществен контрол през 2018 г., са посочени в Справка 6.2. и Справка 6.4. 

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: 

 Писма по чл. 8 ал.2 от Наредбата за ЕО съгласно чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС 

 Писма съгласно чл.5 ал.1 от Наредбата за ОВОС 

 Обществен достъп до информация по чл.6 ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС 

 Решения за преценяване необходимостта от ОВОС 

 Решения за преценяване необходимостта от екологична оценка 

 Решения по ОВОС 

 Становища по екологична оценка 

 Решения за прекратяване процедури по ОВОС/ЕО 

 Решения за спиране процедури по ОВОС/ЕО 

 Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от 

Наредбата по ОВОС и по чл. 20 от Наредбата за ЕО /оценки доклади 

Продължава въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за извършване на 

процедурите по ОВОС ”. До края на 2018 г. са въведени 1805 досиета на процедури за 2018, 

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 и 2008 г. 

2.6.1.2. Процедури по ЕО по глава шеста, раздел ІІ на ЗООС 

През 2018 г. в РИОСВ – Плевен са издадени общо 11 бр. писма за уточняване на 

приложимата процедура по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ЕО, вкл. 3 писма за задължителна ЕО 

и 8 за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (видно от Справки 6.1. и 6.8.).  

В отговор на подадени уведомления по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС (съвместяване по 

ЗООС/ЗБР), са изготвени 3 писма за провеждане на задължителна екологична оценка на: 

 Общ устройствен план на Община Ловеч 

 Общ устройствен план на Община Плевен 

http://riew-pleven.eu/prevdnst.html
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 Общ устройствен план на Община Тетевен; 

Проведени са консултации по обхват и съдържание на екологичната оценка за: 

 Общ устройствен план на Община Гулянци 

 Общ устройствен план на град Плевен 

 Общ устройствен план на Община Плевен 

 Общ устройствен план на Община Ловеч 

 Общ устройствен план на Община Луковит 

 Общ устройствен план на Община Тетевен  

 Общ устройствен план на Община Угърчин 

 Общ устройствен план на Община Червен бряг 

Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 

всичките с характер – да не се извърши ЕО. Няма решения за прекратяване на процедури. 

Издадените през 2018 г. решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО, са дадени в Справка 6.6. 

През 2018 г. са издадени 2 Становища по екологична оценка (ЕО) на: 

 Становище № ПН 1-1 ЕО /2018 г. - Общ устройствен план на Искър 

 Становище № ПН 2-2 ЕО /2018 г. Общ устройствен план на Гулянци 

Продължава въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за извършване на 

процедурите по ЕО ”. До края на 2018 г. са въведени 168 досиета. 

2.6.1 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати 

 Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС: 

През 2018 г. е осъществен планов контрол по общо 44 решения, включително 9 решения 

по ОВОС, в т.ч.: 

 3 решения по ОВОС на МОСВ (№№ 18-8 / 2004 г.; 12-8 / 2010  г.; 10-4 / 2012  г.) 

 6 решения по ОВОС на РИОСВ – Плевен (ПН 3-3 /2010 г., ПН 1-1 /2017 г., ПН 2-2 

/2017 г., ПН 1-1 /2016 г., ПН 1-1  / 2015 г., ПН 1-1 / 2012 г.) 

 35 решения по ОВОС и решения за преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС на РИОСВ – Плевен (№№ ПН 24 ПР / 2010 г., ПН 64 ПР /2013 г., ПН 15 ПР 

/2015 г., ПН 41 ПР /2015 г., ПН 46 ПР /2015 г., ПН 57 ПР /2015 г., ПН 2 ПР  /2016 г., 

ПН 14 ПР /2017 г., ПН 17 ПР /2017 г., ПН 20 ПР /2017 г., ПН 21 ПР /2017 г., ПН 35 ПР 

/2017 г., ПН 45 ПР /2017 г., ПН 50 ПР /2017 г., ПН 52 ПР /2017 г., ПН 53 ПР /2017 г., 

ПН 54 ПР /2017 г., ПН 56 ПР /2017 г., ПН 57 ПР /2017 г., ПН 58 ПР /2017 г., ПН 60 ПР 

/2017 г., ПН 61 ПР /2017 г., ПН 63 ПР /2017 г., ПН 67 ПР /2017 г., ПН 70 ПР /2017 г., 

ПН 73 ПР /2017 г., ПН 77 ПР /2017 г., ПН 19 ПР /2004 г., ПН 18 ПР /2004 г., ПН 71 ПР 

/2012 г., ПН 44 ПР /2005 г., ПН 35 ПР /2007 г., ПН 72 ПР /2007 г., ПН 73 ПР /2007 г., 

ПН 98 ПР /2007 г. 

Съставени са 42 констативни протокола за проверка (16 по документи и 26 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, включително проверки за 

срока на правно действие на решения. Съставени са и 7 протокола от извънредни проверки. 

Проверки по чл. 93, ал.7 и чл. 99, ал. 8 от ЗООС: 

През 2018 г. е потвърдено, че е изгубен срока на правно действие на: 

 Решение № ПН 19 ПР /2004 г. за ИП за МВЕЦ "Чомаковци" на река Искър, при бента 

на с. Чомаковци; 
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 Решение № ПН 18 ПР /2004 г. и Решение № ПН 71 ПР /2012г. за ИП за Изграждане на 

МВЕЦ "Чомаковци" - руслова централа при съществуващ бент "Чомаковци"; 

 Решение № ПН 44 ПР /2005 г. за ИП за Малка ВЕЦ "Сопот"; 

 Решение № ПН 35 ПР /2007 г. за ИП за Изграждане на МВЕЦ "Староселци" на река 

Искър; 

 Решение № ПН 72 ПР /2007 г. за ИП за Изграждане на МВЕЦ "Ореховица 1" на река 

Искър; 

 Решение № ПН 73 ПР /2007 г. и Решение № ПН 98 ПР /2007 г. за ИП за Изграждане на 

МВЕЦ "Ореховица 2" на река Искър; 

През 2018 г. са направени 7 извънредни проверки, в т.ч.: 2 бр. за проверка на информация 

по текущи процедури; 3 бр. по сигнали; 3 бр. последващ контрол. 

 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 2018 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.  

Представени са и са утвърдени: 

 Справка за съответствието на Общ устройствен план на Община Априлци 

(окончателен проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с 

резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Становище по 

ЕО № ПН 1-1 ЕО /2017 г. и Решение № ПН ЕО 11 /2017 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО; 

 Справка за съответствието на Общ устройствен план на Община Кнежа (окончателен 

проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите 

от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ПН 1-

1 ЕО /2016 г. и Решение № ПН ЕО 8 /2017 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО; 

 Справка за съответствието на Общ устройствен план на Община Летница 

(окончателен проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с 

резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Становище по 

ЕО № ПН 2-2 ЕО /2016 г. на РИОСВ – Плевен; 

 Справка за съответствието на Общ устройствен план (ОУП) на Община Долна 

Митрополия (окончателен проект) с основните резултати и препоръки от 

документацията по екологична оценка, от проведените консултации, с условията, 

мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ПН 3-3 ЕО /2016 г.; 

 Справка за съответствието на Общ устройствен план на Община Никопол 

(окончателен проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, от 

проведените консултации, с условията, мерките и ограниченията в Становище по ЕО 

№ ПН 4-4 ЕО /2016 г.; 

 Справка за съответствието на Общ устройствен план на Община Левски (окончателен 

проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, от проведените 

консултации, с условията, мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ПН 2-2 ЕО 

/2017 г. и Решение № ПН ЕО 4 /2018 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО;3 

 Справка за съответствието на Общ устройствен план на Община Долни Дъбник 

(окончателен проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с 

резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Становище по 

ЕО № ПН 3-3 ЕО /2017 г. 
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Съставени са 10 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 29 обекта с издадени комплексни 

разрешителни. През периода от 02.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са извършени 34 проверки на 

обекти с КР, от които 26 планови проверки и 8 извънредни проверки, в това число проверки 

по сигнали и последващ контрол. Съставени са 34 бр. констативни протокола и са дадени 

общо 16 бр. предписания, които са изпълнени. През 2018 г. са постъпили 20 ГДОС в 

определения срок, внесени са 6 писма - декларации от оператори, които не са осъществявали 

производствена дейност за отчетния период. Одобрени са 26 доклада по ЕРИПЗ в 

информационната система. Дадени са 34 бр.становища относно инвестиционни предложения 

на оператори с КР и нови оператори и 4 бр. становища по заявления на оператори с КР. 

Изготвени са 3 бр. становища във връзка с публикувани заключения за НДНТ. Изпратени са 

2 бр. писма до МОСВ с  информация във връзка с запитване за оператори с КР. Взето е 

участие в 2 бр. ДПК и 2 бр. проверки по сигнали. Изготвени са 3 бр. писма до БДДР. Взето 

участие в 2 дела с оператори на КР. Изготвен е  отчет за първото полугодие по писмо на 

МОСВ. Съставен и връчен 1 бр. ПАМ във връзка с прилагането на законодателството по 

КПКЗ. Съставен и връчен 1 бр. АУАН на оператор с КР. Изготвено писмо във връзка със 

закриване дейността на площадка с инсталация по приложение №4 от ЗООС. Взето участие в 

2 ЕЕС в ИАОС във връзка с актуализиране на КР и 1 ЕЕС във връзка с предстоящо издаване 

на КР на нов оператор. 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 26 бр. оператори с издадени КР по чл.117, ал.1 и ал.2 от 

ЗООС : 

1. ЕТ „Боко-Боряна Костадинова“, гр. Русе, площадка с. Обнова, Община Левски;  

2. “Българска Петролна Рафинерия” – ЕООД, гр. София; 

3. “Винербергер” ЕООД, гр. София; 

4. “ВТПГ Консулт” ООД, гр. Велико Търново; 

5. “Елмаз” ООД, с. Баховица, обл. Ловеч;  

6. Екарисаж в гр. Угърчин, НВМС, гр. София; 

7. “Златна Панега  Цимент” АД, с.Зл.Панега , обл. Ловeч; 

8. „Канарини“ ЕООД гр. Пловдив;  

9. „Клеърс“ ЕООД  с. Черковица, Индустриална зона, гр. Никопол; 

10. “Нора” АД, гр. Ловеч; 

11. „Пилигрим ГМ“ ЕООД, с. Г. Митрополия, област Плевен;  

12. "Полихим - СС" ЕООД, гр. София; 

13. “Пордим Ойл” ООД, гр. София; 

14. “Рафинерия Плама”АД, гр. Пловдив; 

15. Регионално депо гр.Плевен  

16. Регионално депо гр. Ловеч 
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17. Регионално депо гр.Троян 

18. “Регионален център за управление на отпадъците в регион - Луковит” 

19. “Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” гр. 

Никопол; 

20. “Рубин Трейдинг” ЕАД Плевен, Западна индустриална зона; 

21. “Славяна”АД, гр.Славяново, Общ. Плевен;  

22.  “Старткерамик” ООД   с. Михалци, област Велико Търново; 

23. “Тера” АД, гр.Червен бряг; 

24. ”Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен;  

25. “Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч;  

26. „Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен; 

 За всички планови проверки са издадени заповеди за извършване на комплексни 

проверки. Изготвени са писма до БДДР и до операторите на инсталациите за определяне на 

компетентни лица, които да вземат участие в комплексната проверка.  

Най-важни постигнати резултати в направление „КПКЗ”: Всички контролирани обекти на 

територията на РИОСВ – Плевен, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, са с 

издадени комплексни разрешителни.  

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

През отчетния период са получени пет сигнала от дейността на обект с издадено 

комплексно разрешително – „Полихим – СС“ ЕООД, гр. София. 

 Във връзка със сигнал, получен на зелен телефон, заведен  с вх. № ОИК-3-

10/01.02.2018г. за „Замърсяване на въздуха, със силно задушлива миризма от преработка на 

автомобилни масла от неизвестен нарушител около стадиона в гр. Луковит“, РИОСВ Плевен 

е изискала писмена информация от Община Луковит и „Полихим СС“ ЕООД за посочения 

период. Мястото, посочено в сигнала, е посетено от представител на общината и е 

установено, че миризма не се усеща. „Полихим СС“ ЕООД е представило копия от 

документи съгласно изискванията на  Условие №9 от КР №440-Н1/2015. За периода, 

обхващащ времето на констатираната задушлива миризма във въздуха и подаване на 

сигнала, не са установени или регистрирани случаи на неорганизирани емисии и интензивно 

миришещи вещества извън границите на предприятието, генерирани от дейността и 

инсталациите в обекта. 

 Във връзка със сигнал, получен на зелен телефон, заведен с вх. № ОИК-3-19/28.02.2018 

г. за „Неприятна миризма на изгорели масла, в района на стадиона в гр. Луковит от близката 

рафинерия за преработка на масла „Полихим СС”е осъществена проверка от експерти на 

РИОСВ Плевен. Извършен е оглед на площадката на „Полихим СС” ЕООД.Установено е, че 

всички инсталации, обхванати от КР №440-Н1/2015 г. съгласно Условие 2, са спрени от 

експлоатация до получаване на разрешително за въвеждане в експлоатация от ДНСК- София. 

Не са установени неприятно миришещи вещества и дим.  

 Във връзка със сигнал, получен на зелен телефон, заведен с вх. № ОИК-3-26/20.03.2018 

г. за „Замърсяване на въздуха в продължение на няколко дни от „Полихим СС“, експерти от 

РИОСВ Плевен в присъствието на представител на община Луковит, са осъществили 

проверка на място. Не са констатирани отклонения от нормалните работни параметри на 

инсталациите. 

 Във връзка със сигнал, получен на зелен телефон, заведен с вх. № ОИК-3-74/24.07.2018 

г. за „Замърсяване на въздуха и неприятна, задушлива миризма в продължение на няколко 

дни от „Полихим СС“, експерти от РИОСВ Плевен са извършили извънредна проверка на 

място. Проверени са инсталацията за регенериране на отработени масла, пречиствателно 

съоръжение и документи, свързани с изпълнението на Условие № 9 от комплексното 

разрешително. Направен е оглед на площадката и работещите съоръжения. Специфична 
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миризма от производството е усетена само в зоната на технологичните пещи. В останалата 

част на площадката, в посока урбанизирана жилищна зона на гр. Луковит и към градския 

стадион, не са усетени миризми. 

Във връзка със сигнал, получен на зелен телефон, заведен с вх. № ОИК-3-103/11.10.2018 

г. за „Всекидневен черен дим и силна миризма на масла от площадката, които идват от 

„Полихим“ СС, е осъществена двудневна извънредна проверка от експерти на РИОСВ 

Плевен на място. При проверката е констатирано, че работят и двете колони, включени в 

Условие № 2 от действащото комплексно разрешително и инсталацията за контактна 

очистка. При проверката са изискани и представени записи в изпълнение на инструкциите по 

Условие № 9 и дадените предписания при предходни проверки. При направените огледи, не 

са констатирани миризми около оградата на площадката и в съседните терени. За оперативни 

действия във връзка със сигнала, РИОСВ  Плевен е уведомила своевременно Община 

Луковит. Направени са проверки от служители на общината в посочения период. Не са 

потвърдени обстоятелствата от сигнала 

2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ 

По спазването на законодателството по екологична отговорност са извършени 9 бр. 

планови проверки на обекти на територията на РИОСВ Плевен. При проверките не се 

констатираха непосредствена заплаха за екощети и приченени екощети. За отчетния период 

са дадени 6 бр. предписания за изготвяне на собствени оценки.  

През 2018 г. на територията на РИОСВ - Плевен не са констатирани случаи на причинени 

екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за прилагане 

на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ. 

Резултати от извършената контролна дейност по Отговорност за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) 

За отчетната 2018 г. на територията на РИОСВ - Плевен няма регистрирани случаи на 

възникнали непосредствени заплахи за екологични щети и случаи на причинени екологични 

щети. 

2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети 

За отчетния период няма Програми за отстраняване на минали екологични щети на 

територията на РИОСВ - Плевен. 

 

 

2.8. 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 

Към 31.12.2018 г. на територията на РИОСВ-Плевен има 8 бр. предприятия, попадащи в 

обхвата на Глава 7, Раздел С на ЗООС - 7бр. с класификация нисък рисков потенциал  и 1 бр. 

с висок рисков потенциал. 

Съгласно годишен план за контролна дейност на комисията по чл.157а, ал.4, т.1 от ЗООС, 

през 2018 г., са определени за контрол  4 бр. предприятия с класификация нисък рисков 

потенциал: 
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 „Рафинерия Плама“ АД, площадка гр. Плевен с класификация нисък рисков 

потенциал на оператор „Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив; 

 „Бент ойл“ АД – Петролна база с класификация нисък рисков потенциал на оператор 

„Бент ойл” АД, гр. София; 

 „Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен с нисък рисков потенциал на оператор 

„Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен; 

 „Газохранилище – Литекс“, гр. Ловеч на оператор „Литекс“ АД, гр. София. 

За отчетния период са извършени общо 9 бр. проверки, от които 4 бр. планови на 

гореизброените предприятия и 5 бр. извънредни проверки на: 

 „Рафинерия Плама” АД, площадка гр. Плевен - извънредна проверка за прилагане на  

ПАМ на резервоари със Заповед РД 0444/03.08.2018 г.  на Директора на РИОСВ 

Плевен. ПАМ е приложен, поради промяна в количествата и вида на химикалите, 

което доведе до промяна в класификацията на обекта от нисък рисков потенциал на 

висок рисков потенциал.  ( издадено  потвърждение с изх. № УК-21/29.06.2018 г. на 

МОСВ с цел неизползване на резервоари, невключени в подаденото актуализирано  

уведомлението за класификация по чл.103 от ЗООС за ПВРП.) 

 „Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен – извършени 2 бр. извънредни проверки 

последващ контрол на дадени предписания. Предписанията са изпълнени. 

 „Метекно България“ АД, гр. Плевен – обектът не е плануван за контрол през 2018 г. 

Извършената извънредна проверка е във връзка с   писмо на МОСВ с изх. № УК-

65/23.04.2018 за проверка на място и установяване на работни условия на съхранение 

на веществото пентан. Отменена е класификация на обекта през 2018 г.  с УК-

65/11.6.2018 г., предприятието не попада в обхвата на Глава 7, Раздел І на ЗООС 

 „ Бент ойл“ АД – Петролна база – последващ контрол на дадени предписания  от КП 

№ПГА-ЗП-6/18.10.2018 г., предписанията са изпълнени. 

При извършения контрол на предприятията през 2018 г. са издадени 11 бр. предписания 

на операторите в по-голямата си част за привеждане в съответствие с  изисквания на 

законодателството по пожарна безопасност (възстановяване на обваловки, за представяне на 

проведе одит и дневници, изграждане на локално оповестителна система съгласно ЗЗБ, за 

пожаротехнически средства и др.)  

Резултати от извършената контролна дейност по предотвратяването на риска от 

големи аварии: 

В сравнение с 2017 г., през 2018 г. са извършени малко по-голям брой проверки – 9 бр. 

(спрямо 6 бр. през 2017г.), тъй като през 2018 г. се извършиха по-голям брой извънредни 

проверки: с цел прилагане на ПАМ и последващ контрол на дадени предписания. Броят на 

дадените предписания през 2018 г. е по-голям (11бр.) в сравнение с 2017 г. (4бр.), поради  

необходимост за привеждане в съответствие на площадките и съоръженията с 

законодателството по пожарна безопасност.  

През 2018 г. от директора на РИОСВ-Плевен е издадено 1бр. становище по чл.106, ал. 2 

от ЗООС за потвърждаване на пълнотата на актуализиран ДППГА на ново предприятие с 

нисък рисков потенциал “Предприятие за производство на растителни масла”, с. Ясен с 

оператор „Марица олио“ АД, гр. Пазарджик. 

През 2018 г. във връзка с инвестиционно намерение за промяна във вида на 

съхраняваните вещества и съществено увеличаване на капацитетите им на съхранение на 

„Рафинерия Плама“ АД извърши  актуализация на класификация на обекта по чл.  103, ал. 5 

от ЗООС  което доведе до промяна от нисък във висок рисков потенциал на „Резервоарен 

парк за съхранение на петролни продукти”, гр. Плевен с оператор „Рафинерия Плама“ АД.  
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Издадено е от МОСВ потвърждение за класификация по чл.103, ал. 7 от ЗООС.  с № УК–

21/29.06.2018 г. В РИОСВ Плевен е проведена от оператора процедура по Глава 6, раздел ІІІ 

на ЗООС за горецитираното инвестиционно намерение и е одобрено местоположението  на 

предприятието по чл.99б) от ЗООС. През изминалата 2018 г. няма издадено от 

Изпълнителния директор на ИАОС решение за одобряване на доклад за безопасност на 

предприятие с висок рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни 

продукти”, гр. Плевен. 

При извършен планов контрол по Закона за защита на вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси в 2бр. обекти, в които има опасни химикали от Приложение №3 

на ЗООС се изискаха доклади за извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС във 

връзка  с  изискванията на чл.6, ал.1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. При провеждането на процедурите 

по Глава 6, раздел ІІІ на инвестиционни предложения се извърши контрол и на подадената  

информация от възложителите дали попаднат предвидените дейности в обхвата на Глава 7, 

раздел І от ЗООС. За отчетния период на територията на РИОСВ Плевен не се планира 

изграждане на нов обект, попадащ в обхвата на Глава 7, Раздел С на ЗООС (Севезо). 

През 2018 г. в „Рафинерия Плама” АД, площадка гр. Плевен със Заповед № РД 

0444/03.08.2018 г. на Директора на РИОСВ Плевен е приложена принудителна 

административна мярка (ПАМ) на част от резервоарен парк. ПАМ е приложен, поради 

промяна на класификацията на обекта по чл.103, ал.7 от ЗООС за висок рисков потенциал и с 

цел недопускане  на използване на резервоари, невключени в подаденото актуализирано  

уведомлението за класификация по чл.103 от ЗООС за ПВРП 

В следствие на осъществения контрол през 2018 г. по прилагането на изискванията  Глава 

7, раздел I от ЗООС се установи, че:  

o планът за контрол през 2018 г. е изпълнен; 

o при проведения планов контрол в обектите са констатирани несъответствия с 

изискванията на законодателството по пожарна безопасност, поради което комисията по 

чл.157 а от ЗООС издаде по –голям брой предписания за привеждане в съответствие в 

сравнение с предходната година; 

o прилаганите от страна на операторите мерки за безопасност в предприятия не 

доведоха до опасности за настъпване на големи аварии 

o за 2018 г. на територията на РИОСВ Плевен  няма регистрирани случаи на големи 

аварии с опасни химични вещества.; 

o дадените предписания са изпълнени.  

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

През 2018 г. бяха планирани за контрол 42 бр. обекти на територията на РИОСВ - Плевен 

за спазване на изискванията на законодателството по химикали. 

Извършени са общо 61 проверки (на 54 обекта) на територията на Плевенска и Ловешка 

област по спазване на законодателството по химикали, от които индивидуални планови 

проверки – 22бр, планови КПКД  - 20 бр. и 19 бр. извънредни -  последващ контрол на 

дадени предписания, по сигнали за производители на калциев дихидроксид, за връчване на 

ПАМ и АУАН, за съхранение на изоставени лабораторни химикали. При извършения 

контрол през годината са издадени 42 бр. предписания: за представяне информация за 

количества произведени продукти, документи за регистрация,  за представяне на актуални 

информационни листове за безопасност, за информация за наличие на УОЗ вещества, за 

правилно съхранение и недопускане на разливи с химикали. 

При осъществения извънреден контрол на ЕТ Суматоха – Димитър Лаков, с. Телиш и на 

Дими Метал ООД се констатира неизпълнение на дадени предписания, за което са съставени 
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и връчени 2 бр. АУАН за нарушение на чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси.  Към настоящия момент е влязло в сила НП и 

платена сумата в размер 3000лв. от Дими Метал ООД. НП на ЕТ Суматоха  - Димитър Лаков 

се обжалва в Административен съд – Плевен. 

През годината са взети участия и в проверки на 8 бр. обекти с издадени комплексни 

разрешителни на територията на РИОСВ Плевен. 

В сравнение с 2017 г., през 2018 г. са извършени по-голям брой проверки - 61 бр. спрямо 

46 бр. (2017 г.), тъй като през отчетната 2018 година се извършиха по –голям брой 

извънредни проверки  - голям брой сигнали и последващ контрол на дадени предписания. 

Проверките са свързани с контрол по спазване на изисканията на Регламент REACH и 

привеждане в съответствие Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси 

Приоритетни за проверка по химикали през 2018 г. бяха: 

o производители, вносители и изключителни представители за регистрация на химични 

вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия със срок 2018 г. съгласно Регламент 

REACH; 

o разширените информационни листове за безопасност и сценариите на експозиция; 

o веществата, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и на 

вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за забрана 

през 2017г. и 2018 г.;  

o съдържанието на фосфати в праховете за пране в съответствие с Регламент (ЕО) 

259/2012 относно фосфатите;  

o наличие на новите устойчиви органични замърсители по Регламент (ЕО) 850/2004 в 

смеси и изделия  и по подадени  нотификации от Комисията за защита на потребителите 

(КЗП); 

o контрол за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси в 

складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси.    

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

ограничаването на химикали (REACH) 

През 2018 г. продължи работа по контролната дейност за спазване изискванията на 

Регламент REACH.  

Приоритетни за контрол през 2018 г. бяха производители, вносители и потребители по 

веригата за: 

 задълженията за регистрация на вещества по REACH до последния краен срок (31май 

2018 г.) ; 

 предоставяне на информация по веригата на доставки -  информационни листове за 

безопасност и сценариите на експозиция; 

 веществата, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и на 

вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за забрана 

през 2017г. и 2018 г. 

РИОСВ - Плевен извърши 47 броя проверки  на 43 задължени лица по прилагането на 

Регламента, от които 9 бр. извънредни проверки – 8бр. по получени сигнали в РИОСВ - 

Плевен за производство на калциев дихидроксид, 1бр. по проверка на заявена за същинска 

регистрация на дървени въглища през 2018 г. Не се констатираха нарушения. Дадени са 

общо 23 бр. предписания - за представяне на счетоводни документи за количества 

произведени продукти, информация за начало на производство, документи за предварителна 

или същинска регистрация, за представяне на ИЛБ в съответствие с Регламент (ЕО)2015/830, 
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от които  3бр. предписания не са изпълнени ( за представяне на счетоводни документи за 

произведени продукти, за непредставяне на ИЛБ и на документ за извършена предварителна 

и/или същинска регистрация) В тази връзка на Дими Метал ООД  и на ЕТ Суматоха – 

Димитър Лаков са съставени и връчени 2 бр. АУАН за нарушение на чл.35, ал.1, т.2 на 

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

В обхвата на Регламента са извършени проверки на 22 бр. производители, 2бр. вносители 

(за извършван внос чрез ИП), 35 бр. потребители по веригата и 1бр. дистрибутор. На 

територията на РИОСВ - Плевен няма изключителни представители. Приоритетно по 

Регламента през 2018 г. се  проведе планов и извънреден контрол на 16 бр. производители и 

1бр. вносител на химикали, попадащи в тонажната група за същинска регистрация на 

веществата до крайния срок 31 май 2018 г.  

При проверките през 2018 г. за задълженията за извършване на същински регистрации на 

химични вещества в Европейска агенция по химикали се констатира: 

 проверените 3бр. регистранти с извършени регистрации на вещества през 2010 г. и 

2013 г.  не произвеждат нови вещества, освен регистрираните и не се констатира 

превишаване на тонажната група 100-1000т/год.; 

 при извършените проверки на 8бр. производители и 1бр. вносител с предварителни 

регистрации с краен срок за същинска регистрация май 2018 г. се констатира – 3бр. 

производители са извършили регистрации, 3бр. производители са със спряно или 

неосъществено производство, 2 бр. производители  и 1 бр. вносител са с променена 

роля по веригата; 

 проверените по подаден сигнал 4бр. производители на калциев дихидроксид имат 

извършена същински  регистрации 2018 г.; 

  при извършен контрол по подаден сигнал, се констатира, че ЕТ „СУМАТОХА - 

Димитър Лаков“, с. Телиш произвежда и пуска на пазара химичното вещество 

калциев дихидроксид над 1 тон/год след крайния срок 31 май 2018 г. без документ за 

предварителна/същинска регистрация. Собственика на фирмата не е изпълнил 

задължението да извърши регистрация в Европейската Агенцията по химикали в 

Хелзинки (ECHA) на калциев дихидроксид, с което е нарушил изискването за 

производство и пускане на пазара на химично вещество в самостоятелен вид, съгласно 

изискванията на чл. 5 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). В тази връзка на 

28.06.2018 г. е извършена извънредна проверка, на която е връчена на собственика на  

фирмата Заповед РД №0375/27.06.2018 г. на Директора на РИОСВ Плевен за спиране 

на производство и пускане на пазара на произвежданото химично вещество калциев 

дихидроксид  до извършването на същинска регистрация в Европейска агенция по 

химикали. При проверката се констатира, че собственика е демонтирал варогасъчното 

съоръжение и е спрял производството на гасена вар. 

 През 2018 г.  продължи контрола  за наличие на вещества ( азбест, кадмий), предмет 

на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и на вещества предмет на 

разрешаване (олово) по приложение XІV на REACH със срокове за забрана през 2017г. и 

2018 г. В дружество, при чието производство се констатираха през минали години наличие 

на изделия, съдържащи азбест се представи справка за хода на провежданата през годините 

кампанията за подмяна на азбестови гарнитури към 31.05.2018 г. и третирането им като 

отпадъци. Във връзка с предоставени от МОСВ нотификации от Комисията за защита на 

потребителите по Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) е проведен контрол в  

магазин в гр. Плевен за наличието на завишено съдържание на кадмий  и олово в посочените 

в нотификациите изделия. Не се констатира наличие на посочените в нотификациите 

изделия. 

През 2018 г. е извършен планов и извънреден контрол на 30 бр. производители и 

потребители по веригата  за наличие и съответствие на информационните листове за 
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безопасност по Регламент 2015/830. на използваните и пускани на пазара опасни химикали. 

Дадени са 9бр. предписания за представяне на ИЛБ с съответствие с Регламент 2015/830 за 

изменение на Регламент 1907/2006 (REAСH),  от които 1бр. предписание не е  изпълнено. 

Съставен и връчен е 1 бр. АУАН на Дими Метал ООД, гр. Червен бряг за нарушение на 

чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

Към настоящия момент е влязло в сила НП и платена сумата в размер от 3000лв .  

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 2018 г. по прилагането на Регламент REACH 

се установи, че:  

o констатира се неизпълнение на задължение за извършване на същинска регистрация 

на произвеждано химично вещество в Европейска агенция по химикали, за което  със 

Заповед РД №0375/27.06.2018 г. на Директора на РИОСВ Плевен е извършено спиране на 

производство и пускане на пазара на химичното вещество калциев дихидроксид; 

o при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване съгласно 

приложение XVII на REACH не се констатира наличието на такива;  

o за отчетния период  са съставени и връчени 2бр. АУАН за нарушения на чл.35, ал.1, 

т.2 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(неизпълнение на дадени предписания).  Към настоящия момент е влязло в сила 1 бр. НП и 

платена сумата в размер 3000лв.  и 1бр. НП се обжалва в Административен съд – Плевен. 

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

на вещества и смеси (CLP) 

По прилагане на Регламента е извършен планов и извънреден контрол за изпълнение на 

задължения за нотификация на химични вещества на 8 бр. производители и/или вносители на 

територията, контролирана от РИОСВ - Плевен. При проверките на фирмите, извършили 

през минал период нотификации, не се установи внос или производство на нови 

ненотифицирани вещества. При проверените по подаден сигнал 4бр. производители на 

калциев дихидроксид имат извършени същински  регистрации до крайния срок май 2018 г., 

съдържащи и нотификации на веществото. 

 Регламент № 648/2004 относно детергентите 

Във връзка с прилагане на Регламент 648/2004 г. относно детергентите е извършена 1 бр. 

планова проверка. При проверката на ИЛБ на произвежданите и пускани на пазара миещи 

препарати и прах за пране, съдържащи ПАВ  са отразени биоразградимостта на ПАВ и 

метода за анализ. При  осъществения контрол през прилагането на Регламента не се 

установиха нарушения, касаещи изискванията за биоразградимост на ПАВ в детергентите. 

Не са провеждани извънредни проверки за отчетния период. 

 Регламент № 259/2012 г. за изменение на Регламент № 648/2004 г. по отношение на 

употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни 

детергенти. 

Проведен е планов контрол на производител на перилни препарати „Доверие Грижа“ 

ЕАД, площадка гр. Троян. Не се констатира нарушение по отношение на съдържанието на на 

фосфати в тях. Фирмата представи извършени анализи от акредитирана лаборатория за 

определяне съдържание на фосфор в една перилна доза. Съдържанието на фосфор в една 

перилна доза (50g)  е под 0,5 g, което е в съответствие с разпоредбите на приложение VIа на 

Регламент №259/2012 г. за изменение на Регламент №648/2004г. относно детергентите.  
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 Регламент № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

Към момента на територията на РИОСВ-Плевен няма вносители или износители на 

вещества, включени в Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали 

(PIC), поради което за 2018 г. не е плануван контрол и не са провеждани извънредни 

проверки. 

 Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

За 2018 г.  е осъществен планов контрол от РИОСВ - Плевен на 8 бр. фирми (8бр. 

проверки) относно пускането на пазара, вноса/износа и употребата на търговски смеси за 

съдържание на УОЗ вещества от (ЕО) №850/2004 за устойчивите органични замърсители. За 

отчетния период не са извършени извънредни проверки. Дадени са 4бр. предписания за 

предоставяне на информация и за предприемане на действия за предаване на PFOS пяна 

съгласно разпоредбите на ЗУО. Проведеният контрол в обектите е за наличие на РВDE,  

PFOS, HВССD и на SCCP вещества в произвежданите и/или употребяваните от дружествата 

– текситилни и кожени дамаски, килими,  лепила, противопожарна пяна, и по нотификации 

от КЗП. Не е констатирано наличие на цитираните УОЗ вещества, с изключение на 

наличната в РСПБЗН Ловеч противопожарна пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонат 

(PFOS) в количество от 400 литра. Пяната е на временно съхранение, дадено е предписание  

за предаването и като опасен отпадък в съответствие с изискванията на Закона за управление 

на отпадъците. 

Във връзка с предоставени от МОСВ нотификации от Комисията за защита на 

потребителите (КЗП) по Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) е проведен 

планов контрол в търговски обект  хипермаркет Практикер в гр. Плевен, стопанисван от 

„Практикер ритейл” ЕООД, за наличие на SCCP  в състава на продаваните стоки. При 

проверката не се установи наличието на такива. 

За проведения контрол по Регламент (ЕО) № 850/2004г. и по подадените нотификации от 

КЗП е докладвано на МОСВ с писмо изх. №3437/28.06.2018 г. 

В следствие на осъществения контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 850/2004 за 

устойчивите органични замърсители (УОЗ) се установи, че: 

o не се констатира наличие РВDE,  PFOS, HBCDD,  deca-BDE  и SCCP вещества в 

състава на произвежданите и/или употребяваните от дружествата – текстилни и кожени 

изделия, лепила и др.  

o на територията на РИОСВ Плевен се съхранява 400 л. противопожарна пяна, 

съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в РСПБЗН Ловеч. Не се констатираха разливи 

от съдовете за съхранение. На РДПБЗН Ловеч е дадено е предписание да се извърши 

класификация на отпадъка по реда на ЗУО и да се предприемат действия за предаването му 

като опасен отпадък на лица с документ по чл.35 от  ЗУО със срок до 04.10.2018 г. 

o за отчетния период не се констатира нарушение на изискванията на Регламент (ЕО) № 

850/2004, няма съставен АУАН или приложен ПАМ на обекти на територията на РИОСВ 

Плевен. 

 Регламент 2017/852 живачни съединения и безопасното съхранение на метален живак 

За 2018 г. не е плануван контрол по Регламент (ЕС) 1102/2008 и не са провеждани 

извънредни проверки. 

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

За спазване на изискванията за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси са  проведени 33 бр. проверки (30 бр. обекта), от които 30 бр. планови и 3 бр. 

извънредни (последващ контрол на дадени предписания). През отчетния период са дадени 
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3бр. предписания за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата (поставяне на 

табели и подходяща вентилация, осигуряване на събирателен съд за евентуални разливи, 

преместване на опаковки с химикали  в закрито помещение). Предписанията са изпълнени от 

операторите в поставения срок, констатирано е при  извършения последващ контрол на 

място. За отчетния период  няма съставен АУАН по  Наредба за реда и начина на съхранение 

на опасни химични вещества и смеси.  

През 2018 г. продължи извънредния контрол за установяване на състоянието на 

наличните отпадъчни опасни лабораторни химикали, в т.ч. разпилени живачни отпадъци, в 

изоставени помещения (лаборатории и складове), намиращи се  в гр. Червен бряг в 

производствения комплекс на „Бета Индъстрис Корп.“ АД (в несъстоятелност). През 2017 г. 

е съставен АУАН № 043/23.10.2017 г. на „Бета Индъстрис Корп.” АД ( в несъстоятелност) за 

неизпълнение на задължение по чл.156, ал.1 във връзка с чл.120 от Закон за управление на 

отпадъците. Образувано бе досъдебно производство от ОП- Плевен по чл.353в, ал.1 от НК 

срещу Елвира Гроник в качеството и на синдик на „Бета Индъстрис Корп.“ АД – в 

несъстоятелност. 

На 25.01.2018 г. от страна на РИОСВ-Плевен е извършена отново проверка на място с 

участието на представител на ТД НС – Плевен. При извършения визуален оглед на 

помещенията  се констатира влошаване на състоянието на помещенията и съществуваща 

реална опасност, поради наличието на влага, на непредвидими химични взаимодействия  

между наличните отпадъчни опасни лабораторни химикали, в т.ч. разпилени живачни 

отпадъци. 

За гореизложените обстоятелства е изготвен Доклад от директора на РИОСВ-Плевен до 

заместник-министъра на околната среда и водите (изх. №3780/01.02.2018 г. на РИОСВ-

Плевен). Изпратени са материали по административната преписка и до Национална 

Следствена служба-София с писмо изх.№1333/07.03.2018г.  във връзка с разследване по ДП 

№3/2018г. по описа на НСлС, пр. преписка №1181/2017г. на Районна прокуратура – 

гр.Червен бряг. 

След тези законови действия и мерки от наша страна, г-жа Елвира Гроник, в качеството й 

на синдик на „Бета Индъстрис Корп.“ АД – в несъстоятелност, през март 2018 г. организира 

предаването на наличните отпадъчни и негодни химикали, в т.ч. живачни уреди и разпилян 

живак за обезвреждане на „Сириус Стар БГ” ЕООД, гр. Русе, притежаващ документ по чл. 35 

от Закона за управление на отпадъците. „Сириус Стар БГ” ЕООД е извършило събиране, 

транспортиране и приемане на опасните отпадъци, съгласно сключен с „Бета Индъстрис 

Корп.”АД (като възложител). Събирането, опаковането на отпадъците и санирането на 

помещенията е извършено от фирмата в периода 19.03.2018 – 20.03.2018 г., за  което са 

извършени извънредни проверки от страна на РИОСВ-Плевен. 

За гореописаните действия е изготвен доклад до дирекция „ПОС“, МОСВ.  

Резултати от извършената контролна дейност по управление на опасни химични 

вещества:  

o констатира се неизпълнение на задължение за извършване на същинска регистрация 

на произвеждано химично вещество калциев дихидроксид. Със Заповед РД 

№0375/27.06.2018 г. на Директора на РИОСВ Плевен е извършено спиране на производство 

и пускане на пазара на химичното вещество до извършване на същинска регистрация в 

Европейска агенция по химикали; 

o при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване съгласно 

приложение XVII на REACH не се констатира наличието на такива;  

o при  осъществения контрол по Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите 

органични замърсители и по подадените нотификации от Комисията за защита на 

потребителите (КЗП) по Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) не се констатира 
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наличие на РВDE,  PFOS, HВССD, SCCP вещества в състава на произвежданите и/или 

употребяваните от дружествата продукти; 

o за отчетния период  са съставени и връчени 2бр. АУАН за нарушения на чл.35, ал.1, 

т.2 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС); 

o планът за контролна дейност през 2018 г. по управление на опасни химични вещества 

е изпълнен. 

2.8.3 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

 Във връзка с постъпил в РИОСВ-Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-43/09.05.2018 г. за 

извършване на проверки на производители на калциев дихидроксид експерти на 

РИОСВ-Плевен извършиха 8 бр. извънредни проверки на посочените в сигнала фирми 

и населени места на територията на Плевенска и Ловешка област и са дадени 19 бр. 

предписания – за представяне на информация за количества произведени продукти, 

актуални информационни листове за безопасност, документи за предварителна и/или 

същинска регистрация. При проведените проверки се констатира, че 3 бр. фирми 

нямат задължения за регистрация, 4 бр. производители на варов разтвор са извършили 

същинска регистрация на произвежданото химично вещество калциев дихидроксид и 

1бр. производител в поставения срок не представи в РИОСВ - Плевен документ за 

извършена регистрация, за което на ЕТ „Суматоха – Димитър Лаков“, с. Телиш е 

съставен и връчен АУАН за нарушение на чл. чл.35, ал.1, т.2 на ЗЗВВХВС. На ЕТ 

„Суматоха – Димитър Лаков“ със Заповед РД №0375/27.06.2018 г. на Директора на 

РИОСВ Плевен е извършено спиране на производството и пускане на пазара на 

химичното вещество калциев дихидроксид. При проведения контрол  на „Дими 

Метал“ ООД, гр. Червен бряг е съставен и връчен АУАН за нарушение на чл. чл.35, 

ал.1, т.2 на ЗЗВВХВС, за неизпълнение на дадени предписания, касаещи представяне 

на счетоводни документи и информационен лист за безопасност на произвеждания и 

пускан на пазара варов разтвор. 

 Във връзка с подаден сигнал с вх. № ОИК-3-116/06.11.2018 г. на РИОСВ – гр. Плевен 

относно наличие на вар, пясък и чакъл на ул. „Софроний Врачански“ и ул. „Милчо 

Симеонов“, гр. Койнаре  вследствие на незаконна продажба на вар, се извърши 

проверка на място на в жилищен имот, в гр. Койнаре на физическо лице.  При 

проверката се констатира, че в двора на имота има налична гасена вар в малко 

количество. По данни на собственика  извършва закупуване на готова гасена вар  от 

производител ЕТ „Мади 91 – Йотка Ганова“, гр. Червен бряг, която използва за 

собствени нужди. При проверката проверяваното лице не представи документ, 

удостоверяващ закупуването на наличната готова гасена вар, за което му е дадено 

предписание да го представи в РИОСВ Плевен. Предписанието е изпълнено, 

представена е фактура в РИОСВ Плевен за закупената гасена вар. Извършена е 

проверка и на склад за строителни материали, находящ се в гр. Койнаре, общ. Червен 

бряг. и стопанисван от ЕТ „Мария -76-Мария Димитрова“, гр. Червен бряг. При 

проверката се констатира,  че в двора на имота има налична гасена вар, не се 

констатира в момента дейност по извършване на гасене. Проверяваното лице не 

представи документ, удостоверяващ закупуването на наличната готова гасена вар, за 

което му е дадено предписание да го представи в РИОСВ Плевен. Предписанието е 

изпълнено, представена е фактура в РИОСВ Плевен за закупената гасена вар.   

 Сигнал с вх. № ОИК-3-27/21.03.2018 г. на РИОСВ – гр. Плевен, относно наличие на 

остра миризма на пестицид в къща  в с. Мечка, община Плевен е препратен за 

решаване по компетентност на РДПБЗН – Плевен. Получен е отговор от РДПБЗН – 

Плевен, сигналът е неоснователен. 



 67 

 Сигнал с вх. № ОИК-3-111/01.11.2018 г. на РИОСВ – гр. Плевен, относно наличие на 

задушлива миризма на запалени гуми, миризми на бои, на газ в къща на ул. 

„Бузлуджа“, № 30, с. Пелишат, община Плевен е препратен за решаване по 

компетентност на Община– Плевен. Получен е отговор от Община – Плевен, сигналът 

е неоснователен. 

 Във връзка с  подаден сигнал с вх. № ОИК-3-119/9.11.2018г. за „складиране на 

отпадъци, от които се разнася специфична силна миризма на киселина на площадката 

на ПРОКОМБИНАТ „МИР“ ООД- Плевен, намиращ се в гр. Плевен, ул. Северна № 1, 

е извършена проверка в обекта.  Констатира се, че на територията на площадката не се 

използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси. При направения оглед на 

място на откритата площадка не се констатира нерегламентирано съхранение на 

опасни отпадъци, не се констараха разливи и специфични миризми на киселини или 

друга неприятна миризма.  

 Във връзка с подадена жалба с вх.№ ОИК-2-7/23.4.2018 г. за наличие на миризми 

вследствие на производство на оцет е извършена проверка в предприятие за 

производство на и бутилиране на оцет и ябълков сок „ВЕДА“ ООД, гр. Д. Дъбник, 

при което се констатира, че съхранението на използваната оцетна киселина отговаря 

на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 
 

 

2.9. Комплексни проверки (Приложение 9) - Резултати 

 

През 2018 г. комплексен подход при осъществяване на контролната дейност е приложен 

при извършване на 45 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда, от тях: 

 45 са планирани и извършени като комплексни,  

 23 са извънредни – във връзка с постъпили жалби и сигнали и за осъществяване на 
последващ контрол. 

В рамките на извършените 45 планови комплексни проверки са направени:  

 23 проверки по компонент води,  

 28 проверки по компонент въздух,  

 29 проверки по фактор отпадъци,  

 19 проверки по фактор ОХВ,  

 5 проверки по фактор шум,  

При комплексните проверки са дадени общо 78 предписания, изпълнението на които е 

проследено чрез проверки на място и/или преглед на предоставени от операторите 

документи. Няма неизпълнени предписания. 

При планиране, извършване и отчитане на комплексните проверки се спазва стриктно 

Инструкцията за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ и Процедурата за 

реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ - Плевен: в 

началото на всяко тримесечие се определят дати за извършване на комплексните проверки по 

контролната дейност. Преди всяка планова проверка се пуска заповед на директора на 

инспекцията, с която се определя координатор и екип от експерти и се изпраща писмо на 

оператора, в която се указва датата на проверката и нейния обхват. След извършване на 

проверката, проверяващият екип изготвя доклад до директора на РИОСВ - Плевен, който се 

качва на Интернет страницата на инспекцията. За всеки обект, на който е правена 

комплексна проверка се поддържа електронно досие с включени всички входящи и 

изходящи документи, касаещи обекта. 
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3.  Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при 

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи 

През 2018 г. за издадени общо 105 решения, т.ч.: 2 становища по ЕО, 3 решение по 

ОВОС, 73 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 4 решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 23 решения за прекратяване на 

процедури по ОВОС, 2 решения за поправка на фактически грешки.  

За сравнение през 2017 г. са издадени общо 138 решения, т.ч.: 3 становища по ЕО, 2 

решение по ОВОС, 78 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 12 

решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 37 решения за 

прекратяване на процедури (ОВОС – 35, ЕО – 2), 5 решения за фактически грешки, 

изменение и допълнение, 1 решение за спиране на процедура.  

Наблюдава се увеличаване на решенията по ОВОС. Вероятна причина за по-високата 

инвестиционна активност е поради финансиране по Програма за развитие на селските райони 

и други програми. Най-голям брой са инвестиционните предложения в областта на селско, 

горско и рибно стопанства. На следващо място са общински инфраструктурни проекти, също 

инвестиционни предложения за добив на вода, в енергийно стопанство и преработвателната 

промишленост. 

Основните проблеми във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО са следните: 

 С развитието на нормативната уредба по ЕО и ОВОС се повишават изискванията за 

осигуряване участието на обществеността във взимането на решения, и към 

качеството и обема на представяната информация. Възложителите или по-скоро 

независимите експерти по ОВОС, не следят за измененията в нормативната уредба. 

Налага се изискването на допълнителна информация, което забавя взимането на 

решение и издаването на краен документ. 

От изминалата 2018  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 ”. До края на 2018 г. са въведени 1805 досиета 

на процедури за 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 и 2008 г. 

 Осигурено е въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за 

извършване на процедурите по ЕО ”. До края на 2018 г. са въведени 168 досиета 

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

процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи  

В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо 34 защитени зони, които са част от 

Европейска екологична мрежа "НАТУРА 2000" и Националната екологична мрежа (НЕМ) 

(две от тях - BG0000494 „Централен Балкан“ и BG0000494 „Централен Балкан“ изцяло 

попадат в границите на Национален парк “Централен Балкан”, управлението на който се 

осъществява от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр. Габрово към 

Министерството на околната среда и водите): 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (19 бр.):  

 BG0000181 „Река Вит“  BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 
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 BG0000239 „Обнова – Караман дол“ 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000247 „Никополско плато“ 

 BG0000266 „Пещера Мандра“ 

 BG0000269 „Пещера Лястовица“ 

 BG0000335 „Карабоаз“  

 BG0000396 „Персина“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0000591 „Седларката“ 

 BG0000613 „Река Искър“ 

 BG0000615 „Деветашко плато“ 

 BG0000616 „Микре“ 

 BG0000618 „Видима“ 

 BG0000627 „Конунски дол“ 

 BG0001014 „Карлуково“ 

 BG0001036 „Български извор“ 

 BG0001493 „Централен Балкан буфер“ 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15 бр.): 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000332 „Карлуковски карст“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0002017 „Беленски острови“ 

 BG0002074 „Никополско плато“ 

 BG0002083 Свищовско-беленска низина 

 BG0002088 „Микре“ 

 BG0002091 „Остров Лакът“ 

 BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“ 

 BG0002096 „Обнова“ 

 BG0002102 „Деветашко плато“ 

 BG0002109 „Васильовска планина“ 

 BG0002110 „Априлци“ 

 BG0002111 „Велчево“ 

 BG0002128 „Централен Балкан буфер“ 

На територията на РИОСВ – Плевен има 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); 

 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 2018 г. са постъпили 2131 бр. уведомления за за планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, спрямо 2046 бр. през 2017 г. и 2748 бр. през 2016 г. 

През отчетния период са постъпили 949 бр. уведомления за планове и програми, свързани 

със сечи и залесяване на гори, по които е започната и/или завършена процедурата по реда на 

чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. Те са със 179 бр. по-малко в сравнение с постъпилите през 

2017 г. (1128 бр.) и със 289 бр. по-малко в сравнение с постъпилите през 2016 г. (1238 бр.). 

Взето е участие в съвещания за приемане на горскостопански планове на Общини Пордим и 

Ч. бряг, и в консултативни съвети по опазване на горите, дивеча и рибата към Областен 

управител на обл. Плевен и Областен управител на обл. Ловеч. 
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През 2018 г. са издадени 287 бр. решения по чл. 18; чл. 20; чл.2, ал.5, §2 от Наредба за 

ОС, които са със 106 бр. по-малко от издадените през 2017 г. (393 бр.) и с 83 бр. по-малко от 

издадените през 2016 г. (370 бр.). 

През 2018 г. са издадени 2 бр. Решения по АПК, за прекратяване на процедурата по ОС 

по искане на възложителя. 

През 2018 г. са издадени 1633 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за 

инвестиционни предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Те са със 129 бр. 

повече от издадените през 2017 г. (1504 бр.) и с 442 бр. по-малко от издадените през 2016 г. 

(2075 бр.). 
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През 2018 г. са направени 71 бр. преценки по чл. 37 и чл. 40 от Наредбата за ОС, спрямо 

94 бр. през 2017 г. и спрямо 91 бр. през 2016 г.  

През 2018 г. са направени 3385 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти 

спрямо границите на защитени зони, спрямо 5574 бр. през 2017 г. и спрямо 7996 бр. през 

2016 г.  

0
2000
4000
6000
8000

10000

2016 2017 2018

брой извършени
проверки

 

 Основните проблеми във връзка с процедурите по ОС са следните: 

 Поради отсъствие на одобрени ОУП на общините в Плевенска и Ловешка област и 

отсъствие на Областни планове за развитие на горските територии в тези две области, 

се процедират голям брой преписки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, вкл. такива, за 

имоти, които не попадат в защитени територии и зони от Националната екологична 

мрежа.  

От изминалата 2018 г. могат да се направят следните изводи: 

 Няма обжалвани Решения по ОС, които са общо 287 бр. за 2018 г. 

 Осигурен е широк достъп до консултации и информация във връзка с необходимите 

документи за предоставяне на съответната услуга. 
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II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

 

i. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и регионални 

планове, програми и стратегии в областта на околната среда (Приложение 11) 

Всички  общини на територията на РИОСВ – Плевен имат разработени и приети от 

общинските съвети програми за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбите на чл. 79 

от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), програмите се приемат от общинските 

съвети, които контролират изпълнението им. В таблица „Политика по околна среда на 

регионално и местно ниво“ – Справка 11.1. е дадена информация относно изпълнението на 

чл. 79 от ЗООС. Ежегодно общините представят за информация в РИОСВ – Плевен отчети за 

изпълнение на мерките по програмите за околна среда за предходната година. За 

докладвания период е отчетено изпълнение на общо 177 мерки по общинските програми. 

При анализ на програмите по опазване на околната среда се вижда, че един от основните 

приоритети в програмите е подобряване на дейностите по управление на отпадъците.  

 

ii. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми 

(Приложение 12) 

През 2018 г. на най-ранен етап (процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са идентифицирани 

следните инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на общини: 

Община Априлци 

 Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СОУ „В. Левски“, гр. Априлци, ПИ 

52218.530.231; 

 Обновяване на площи за широко обществено ползване - площад - ПИ № 52218.530.411 и 

парк - ПИ № 52218.444, гр. Априлци; 

 Отстраняване на последици от стихийни бедствия (поройни дъждове и придошли бурни 

речни води), възникнали през месец февруари на 2016 г. на територията на общ. 

Априлци, обл. Ловеч. 

Община Белене 

 Енергийно подобряване на многофамилна жилищна сграда - блок 4/51, ул. "България" № 

31, гр. Белене 

 Изграждане на тротоари и междублокови пространства от ОТ753- ОТ798- ОТ799- ОТ801- 

ОТ802- ОТ800- ОТ797 до ОТ796, кв. 73, гр. Белене 

 Изграждане на тротоари и междублокови пространства от ОТ667- през ОТ669- ОТ672- 

ОТ671 до ОТ670, кв. 15, гр. Белене 

 Изграждане на тротоари и междублокови пространства от ОТ779- ОТ780- ОТ781- ОТ783- 

ОТ784- ОТ782- ОТ785 ОТ786- ОТ787- ОТ 788, ОТ789, ОТ790- ОТ791 до ОТ792, кв. 77, 

гр. Белене 

 Реконструкция на улица "Рила" в уч. От ОТ706 през ОТ449 до ОТ476, гр. Белене 

 Реконструкция на ул. "Петко Д. Петков" в участък от ОТ433 през ОТ432, ОТ440 до 

ОТ441, гр. Белене 

 Реконструкция на ул. "М. Василев в участък от ОТ476 през ОТ477, ОТ478, ОТ479, 

ОТ480, ОТ575, ОТ574, ОТ574, до ОТ591, гр. Белене 

 Реконструкция на улица "Фердинанд Дечев" в участък от ОТ647 през ОТ651, ОТ635, 

ОТ634, ОТ633, ОТ631 до ОТ632, гр. Белене 

 Изграждане на многофункционално игрище в СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене 
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 Ремонт на сграда на СУ "Димчо Дебелянов", УПИ II, кв.78 по плана на гр. Белене 

 Ремонт на улица "Осъм", с. Петокладенци, община Белене 

Община Гулянци 

 Общ устройствен план на Община Гулянци 

 Мост на река Искър в землището на с. Искър, общ. Гулянци 

 Реконструкция, ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на административна 

сграда в ПИ № 18099.401.1383, гр. Гулянци 

 Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ, кв. 119, с. Дъбован за сградата на бивша детска градина 

"Калинка" 

 Рехабилитация на улици в община Гулянци - гр. Гулянци и с. Брест 

 Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Гулянци, с. 

Брест, с. Гиген и с. Долни Вит 

 Изменение на ПУП-ПРЗ за пространство между ОК 85, ОК86, ОК87, ОК105, ОК112, 

ОК113, ОК114 по действащ РП на с. Дъбован 

 мярка 7.2. Реконструкция и благоустрояване на площадното пространство в с. Долни Вит 

 мярка 7.2. Реконструкция и облагородяване на парково пространство в гр. Гулянци 

 мярка 7.2. Реконструкция и благоустрояване на площадното пространство в с. Брест 

 мярка 7.2. Реконструкция и благоустрояване на площадното пространство в с. Гиген 

 Мярка 7.2. ПУП-ПРЗ между ОК85, ОК86, ОК87, ОК104, ОК105, ОК112, ОК113, ОК114, с. 

Дъбован 

 ПУП-ПЗ за УПИ Х-511, кв. 56, с. Гиген, във връзка с ИП по мярка 7.2. от ПРСР 2014-2020 

 ПУП-ПЗ за  с. Брест, във връзка с ИП по мярка 7.2. от ПРСР 2014-2020 

 Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, ІІІ-етап 

Община Долна Митрополия 

 Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад, гр. Долна Митрополия 

 Изграждане на спортна площадка в УПИ Х, кв. 33, гр. Долна Митрополия 

 Подобряване енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация Долна 

Митрополия 

 Смяна НТП на земеделска земя в с. Славовица от пасище, мера в друга селскостопанска 

територия - имот с проектен № 000267 - "находище Лилиян" 

 Възстановяване на ул. "Вит", с. Подем и изграждане на система за предпазване от 

дъждовни води 

Община Долни Дъбник 

 Рехабилитация на улици в Община Долни Дъбник (с. Крушовица, с. Садовец и с. Горни 

Дъбник) 

 Въвеждане на енергоспестяващи мерки: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане  на сградата на ПГСС "Проф. Иван Иванов" в УПИ І-143, кв. 126, гр. Долни 

Дъбник 

 Въвеждане на енергоспестяващи мерки: Ремонт и реконструкция на сградата на 

Общинска администрация, Долни Дъбник в УПИ ХІ-527, кв. 42, гр. Долни Дъбник 

 Въвеждане на енергоспестяващи мерки: Ремонт и реконструкция на сградата на 

Кметство, с. Горни Дъбник в УПИ І-515, кв. 20, с. Горни Дъбник 

 Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване - 

парк, гр. Долни Дъбник 
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 Интегриран воден проект на с. Горни Дъбник - първи етап - "Реконструкция на 

водопроводни клонове в североизточната част на с. Горни Дъбник 

Община Искър 

 Общ устройствен план на Община Искър 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност - административна сграда в УПИ ІІІ-1028, 

1029, 1030, кв. 67А, гр. Искър 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност - административна сграда на Община 

Искър в УПИ VІІІ-689, кв. 20, гр. Искър 

 Благоустрояване на парково пространство, открит обект за спортна дейност в УПИ ІV-

973, кв. 158, гр. Искър 

 Реконструиране на комбинирано игрище - волейбол и хандбал в УПИ V-974, кв. 158, гр. 

Искър 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност - административна сграда в УПИ ХV-

1041, кв. 68, гр. Искър 

 Реконструкция на уличната мрежа в Община Искър: Подобекти в гр. Искър, с. 

Староселци, с. Писарово 

Община Кнежа 

 Програма за управление на отпадъците на Община Кнежа 

 Корекция и подобряване проводимостта на р. Гостиля, гр. Кнежа 

 Обновяване на централен градски площад "Пенчо Янкулов" в град Кнежа, община Кнежа 

 Ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ "Васил Левски" и ОУ "Отец Паисий", 

гр. Кнежа 

Община Левски 

 Ремонт на съществуваща спортна площадка, част от УПИ ІІІ - спортен комплекс, щв. 130, 

гр. Левски 

 Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

обреден дом в ПИ № 43236.401.3223, гр. Левски 

 Изменение на Общ устройствен план на Община Левски 

Община Летница 

 Рехабилитация на улици в Община Летница", вкл.: ул. "Асен Златарев", Хаджи Димитър", 

Пенчо Славейков", Александър Димитров", гр. Летница, ул. "Драгомир Пенчовски" и 

"Тодор Дичев", с. Горско Сливово, ул. "Крайбрежна", с. Крушуна 

 Облагородяване и благоустрояване на централна градска част на гр. Летница 

 Игрище за мини футбол в ПИ № 43476.315.2019, гр. Летница 

 Реконструкция на водопровод и изграждане на канализация по ул. "Искър", гр. Летница 

 Уличен водопровод в обхвата на ОТ 75 до ОТ 111, с. Кърпачево 

Община Ловеч 

 Общ устройствен план на Община Ловеч 

 Актуализиран Общински план за развитие 2018 - 2020 г. на Община Ловеч 

 Изработване на инфраструктура за предоставяне на социална услуга "Център за грижа за 

лица с психични разстройства" по ПРСР 2014-2020 

 Реализиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 

ул. "Бяло море", бл. 214, гр. Ловеч 
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 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ - Полиция, Ловеч и ДА 

"Технически операции" - сектор Ловеч, ПИ 43952.513.9560 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда в ПИ № 

43952.506.942, гр. Ловеч 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда в ПИ № 

43952.506.949, гр. Ловеч 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда в ПИ № 

43952.506.879, гр. Ловеч 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда в ПИ № 

43952.506.81, гр. Ловеч 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда в ПИ № 

43952.506.495 гр. Ловеч 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в ПИ 

43952.507.1327, гр. Ловеч 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в ПИ 

43952.507.1338, гр. Ловеч 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в ПИ 

43952.513.1209, гр. Ловеч 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в ПИ 

43952.513.1208, гр. Ловеч 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в ПИ 

43952.513.1756, гр. Ловеч 

Община Луковит 

 Общ устройствен план на Община Луковит 

 Промяна от пасище мера в друга селскостопанска територия на ПИ № 44327.203.42, гр. 

Луковит 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради - Кметство, с. 

Румянцево 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради - Кметство, с. 

Тодоричене 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради - Кметство, с. 

Торос 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради - Кметство, с. 

Бежаново 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради - Кметство, с. 

Дерманци 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради - Кметство, с. 

Карлуково 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради - Кметство, с. 

Беленци 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради - Кметство, с. 

Петревене 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради - Кметство, с. 

Пещерна 
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 Реконструкция на уличната мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности на ул. 

"Симов дол" и ул. "Кирил и Методий", гр. Луковит 

 Реконструкция и благоустрояване на градската градина на гр. Луковит 

 Изграждане на канализация по ул. "Кръгояр" и прилежащи улици, "Подмяна на 

водопровод и цялостно асфалтиране по ул. "Предел", ул. "Княз Борис І", ул. 

"Тополовска", ул. "Кръгояр", гр. Луковит 

 Подмяна на водопровод  и цялостно асфалтиране по ул. "Предел", гр. Луковит 

 Многофункционална зала в гр. Луковит, ПИ № 44327.502.2723, гр. Луковит 

Община Никопол 

 Реконструкция и рехабилитация на улици в община Никопол - обект 1 - реконструкция и 

рехабилитация на улици в гр.- Никопол 

 Аварийно възстановяване на мост на ел. "Ал. Стамболийски" над река Съзлийка, в ЦГЧ 

на Никопол 

 Въвеждане на енергоспестяващи мерки и обновяване сградата на Противопожарна 

охрана, град Никопол 

 Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на 

територията на Община Никопол 

Община Плевен 

 Общ устройствен план на Община Плевен  

 Реконструкция на режа НН и УО по бул. "Хр. Ботев", в уч. "Сан Стефано" до ул. "Ильо 

Войвода", засягащи се от строителство на тролейбусна мрежа , гр. Плевен 

 Реконструкция на въздушни линии СрН /20 kV/ "Къшин", "Освобождение" и "Спартак" 

засягащи се от строителство на тролейбусна мрежа по ул. "Ал. Стамболийски" и 

"Владиимр Вазов", гр. Плевен 

 Реконструкция на режа НН и УО по бул. "Хр. Ботев", "3 Март" до ул. "Плевенска 

епопея", засягащи се от строителство на тролейбусна мрежа , гр. Плевен 

 Изместване на ел. съоръжение 20 kV засягащи се от строителство на тролейбусна мрежа 

по ул. "Райски кът", гр. Плевен 

 Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на 

територията на Община Плевен 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Център за работа с деца в ПИ 

№ 56722.659.850, гр. Плевен 

 Планирана промяна в работата на "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините: 

Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим и Гулянци" 

 Изграждане, основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа на гр. Плевен и 

кметствата без самостоятелен бюджет по две обособени позиции 

 Промяна на трасето на напорен отводнителен канал и трасе на авариен преливник в земл. 

на с. Ясен по "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия" 

 Основен ремонт на площад "Свобода" и пешеходна улица "Васил Левски" от пл. 

"Свобода" до пл. "Ст. Стамболов", гр. Плевен 

 Национална програма за енергийна ефективност - Мерки по НПЕЕ за обект: 

многофамилна жилищна сграда Блок № 411а, ЖК Дружба, гр. Плевен, ПИ № 

56722.667.276 
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 Национална програма за енергийна ефективност - Мерки по НПЕЕ за обект: 

многофамилна жилищна сграда Блок № 136, ЖК Дружба, гр. Плевен, ПИ № 

56722.667.870 

 Национална програма за енергийна ефективност - Мерки по НПЕЕ за обект: 

многофамилна жилищна сграда Блок № 133б, ЖК Дружба, гр. Плевен, ПИ № 

56722.667.869 

 Национална програма за енергийна ефективност - Мерки по НПЕЕ за обект: 

многофамилна жилищна сграда Блок № 20, ЖК Мара Денчева, гр. Плевен, ПИ № 

56722.664.181 

 Национална програма за енергийна ефективност - Мерки по НПЕЕ за обект: 

многофамилна жилищна сграда Блок № 118 ЖК Дружба, гр. Плевен, ПИ № 56722.667.647 

 Проект "Защитни мероприятия за превенция на горски пожари в Община Плевен" 

 Разполагане на пазар за покупко-продажба на МПС, в ПИ № 56722.659.58 

 Национална програма за енергийна ефективност - Мерки по НПЕЕ за обект: 

многофамилна жилищна сграда - блок № 54, Ж.К. Сторгозия, гр. Плевен, ПИ № 

56722.656.449 

 Национална програма за енергийна ефективност - Мерки по НПЕЕ за обект: 

многофамилна жилищна сграда ул. "Русе" № 10, гр. Плевен, ПИ № 56722.660.857 

 Национална програма за енергийна ефективност - Мерки по НПЕЕ за обект: 

многофамилна жилищна сграда ул. "Генерал Владимир Вазов" № 10, гр. Плевен, ПИ № 

56722.662.606 

Община Пордим 

 Рекултивация на общинско сметище за твърди битови отпадъци в ПИ № 136038, гр. 

Пордим 

 Мярка 7.2. Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Св.Св. Кирил и 

Методий", гр. Пордим 

 Мярка 7.2. Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове), с. 

Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим 

 Реконструкция и рехабилитация на вътрешни квартални улици в с. Одърне,  

 Реконструкция и рехабилитация на вътрешно квартални улици в гр. Пордим 

Община Тетевен 

 Ремонт на ЦДГ "Изгрев", УПИ ІІ, кв. 11 с. Глогово, общ. Тетевен 

 Реконструкция на водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. "Иван Вазов", 

гр. Тетевен от ОК291 до ОК315 

 Подпорна стена за укрепване на част от общински път LOV 2115 - Десеткар - Дивчовото, 

с. Дивчовото 

Община Троян 

 Реконструкция на кръстовище на ул. "Васил Левски" и ул. "Минко Радковски" /при АИР/, 

гр. Троян, обл. Ловеч 

 Изграждане на физкултурен салон в двора на НУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Троян, 

ПИ 73198.502.422 

 Ремонт и реконструкция на Народно читалище "Развитие 1898", с. Орешак 

 Основен ремонт на Център за административно обслужване и салона на Община Троян 

 Увеличаване на проектния капацитет на Клетки № 1 и № 2, респективно общия капацитет 

на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци 
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 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с 

идентификатор 73198.501.204.1 по КК на гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336, бл. 

Строител 2 

 Реконструкция на ул. "Стефан Караджа" и ул. "Захари Зограф", гр. Троян, заедно със 

съоръженията и принадлежностите към тях 

 мярка 7.2. Реконструкция на общинска сграда за предоставяне на обществени услуги - 

кметство с. Голяма Желязна 

 Мярка 7.2. - Обновяване на "Градска градина "Парк Лъгът", в УПИ ХІІ, ПИ 

73198.506.660, гр. Троян 

 Мярка 7.2. Обновяване на площи за широко обществено ползване - ПИ № 73198.321.27, 

73198.321.28 и 73198.321.43, гр. Троян 

 Мярка 7.2. Обновяване на площи за широко обществено ползване - ПИ № 73198.502.247, 

гр. Троян 

 Мярка 7.2. Обновяване на площи за широко обществено ползване - ПИ № 73198.502.297, 

гр. Троян 

 Мярка 7.2. Обновяване на площи за широко обществено ползване - ПИ № 70500.517.869, 

с. Старо село 

 Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на 

държавната администрация на ул. "Захари Стоянов" № 4, (РУ "Полиция"); МЖС на ул. 

"Христо Ботев" № 160 и МЖС на ул. "Христо Ботев" № 266-272, гр. Троян 

 Реконструкция на водоснабдяване за вилна зона "Чифлика - басейна", с. Чифлик 

 Основен ремонт на детска ясла - Троян в ПИ № 73198.502.422, гр. Троян 

Община Угърчин 

 Общ устройствен план на Община Угърчин; 

 Общ устройствен план на Община Угърчин 

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Угърчин 

 Пречиствателна станция /ПСОВ/ за 3000 е.ж. на територията на Община Угърчин 

 Канализация на гр. Угърчин - връзка на главен колектор ІІ с главен колектор І  

 Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево 

– гр. Угърчин – градинки  

 Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево 

– площад, с. Кирчево 

 Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево 

– парк, с. Лесидрен 

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Угърчин - етап 2 

 Канализация на ул. "Петър Берон" от ОК19 до ОК19, ул. "Доростолска" от ОК19 до ОК22, 

ул. "Георги Иванов" от ОК22 до ОК23, гр. Угърчин 

 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития - промяна на горскостопански план 

 Определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "Дерменя 2 - ВиК 

Ловеч - Каленик", в ПИ № 35331.140.1 с. Каленик 

 Определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "Дерменя 1 - ВиК 

Ловеч - Каленик", в ПИ № 35331.140.1 с. Каленик 
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Община Червен бряг 

 Общ устройствен план на Община Червен бряг 

 Работен проект за рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг 

 Частично изменение на ПУП-ПРЗ за част от квартали 41, 43 и 44 и поземлени имоти в 

кадастрални райони 171, 172, 173, 174, 176, 177, 645 и 683 извън регулация на гр. Червен 

бряг (свлачище) 

 Водопроводно отклонение и външен водопровод до ПИ № 80501.510.754, гр. Червен бряг 

 Подобряване на спортната инфраструктура на гр. Червен бряг, УПИ Х, кв. 70, гр. Червен 

бряг 

 Подобряване на жизнената среда чрез облагородяване територията на парк Голеж" УПИ 

ІІ, кв. 109, гр. Червен бряг 

 Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на административни сгради - кметства 

на територията на Община Червен бряг 

 Технически инвестиционен проект за дъждовна канализация по ул. "Стара Планина" от 

ОК153 до ОК153а, гр. Червен бряг 

 ПУП-ПЗ за ПИ № 087056, 087057, 087050, 087051, 087052, 087053, с. Бресте, "За 

гробищен парк" 

 ПУП-ПЗ за ПИ № 141102, 141015, 08001, с. Ракита, "За гробищен парк" 

 ПУП-ПЗ за ПИ № 255004, 000283, с. Радомирци, "За гробищен парк" 

 ПУП-ПЗ за ПИ № 000295, 290001, с. Рупци, "За гробищен парк" 

 ПУП-ПЗ за ПИ № 078002, 078003, 078004, 078005, 078006, с. Чомаковци, "За гробищен 

парк" 

 ПУП-ПЗ за ПИ № 038078, 048012, части от 048011, 000117, с. Сухаче, "За гробищен 

парк" 

 ПУП-ПЗ за ПИ № 80501.228.2, 80501.228.5, 80501.228.7, 80501.229.4 по КК на гр. Червен 

бряг "За гробищен парк" 

 Реконструкция на коригиран участък от дере в УПИ І, кв. 179, гр. Червен бряг 

 Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сгради на ПГХТ "Юрий Гагарин", в УПИ 

80501.806.307, гр. Червен бряг 

 Обходен път на гр. Червен бряг - ул. "Васил Левски" - І-ви и ІІ-ри етап 

 Авариен ремонт и укрепване на пътно съоръжение - мост над р. Искър, на път PVN1188, 

свързващ Червен бряг и горник 

 Монтаж на временно съоръжение - МАРМ /малък автотранспортен разглобяем мост/ над 

р. Искър под съществуващ мост на път III-306, свързващ гр. Червен бряг и с. Чомаковци. 

Община Ябланица 

 Строителство и реконструкция на съществуваща улица "Стара Планина", гр. Ябланица от 

км 0+00 до км 0+760 

 Строителство и реконструкция на съществуваща улица "Васил Левски", гр. Ябланица от 

ОТ158 до ОТ419 

 "Благоустрояване и озеленяване на ЦДГ "Райна Княгиня", в УПИ І-1999, кв. 39, гр. 

Ябланица  

 Строителство и реконструкция на съществуващи улици "Столетов" , гр. Ябланица 
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През 2018 г. са одобрени 20 бр. проекти с екологично значение, финансирани от 

ПУДООС. Реализирани са 19 проекта от НК "Чиста околна среда" на общини, кметства, 

учебни и детски заведения, на обща стойност: 13195.31 лв. което е отразено в Справка 12 от 

отчета 

 

iii. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при 

вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура (Приложение 

13) 

Достъп до информация за околната среда 

През 2018 г. в РИОСВ-Плевен са постъпили 39 броя заявления за достъп до обществена 

информация. На всички е отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до информация на 

26 от тях. През периода няма издадени откази за предоставяне на информация. Изпратени са 

9 писма на основание чл. 15 от ЗДОИ и 3 писма на основание чл. 33 от ЗДОИ. Издадено е 1 

решение по АПК за прекратяване по искане на възложител. 

Екологично образование 

В РИОСВ гр. Плевен са осъществени 9 кампании, свързани с екологичното съзнание и 

култура с различни групи от обществеността: 

По повод 2 февруари - Световен ден на влажните зони - Регионалната инспекция по 

околната среда и водите – Плевен, Басейнова дирекция – Плевен и Регионалният 

исторически музей – Плевен, отбелязаха 2 февруари – Световен ден на влажните зони с 

участието на деца от ДГ „Щурче“ – Плевен. Пред малчуганите бе изнесена презентация с 

детски анимации, от която научиха какво са влажни зони и защо са важни за нас.Децата 

разгледаха препарирани птици, обитатели на влажните зони. 

РИОСВ – Плевен и БДДР-Плевен, подари на децата материали за водолюбиви птици, 

които по-късно обсъждаха в детската градина. От своя страна те поздравиха с песнички. 

По повод 22 март – Световен ден на водата се проведе дискусия  в Начално училище 

„Христо Ботев“ в Плевен. Учениците получиха тематични книжки като подаръци и се 

запознаха с практики, които можем да прилагаме в ежедневието си, за опазването и 

повторното използване на пречистена вода.  

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен и Басейнова дирекция –

Плевен проведоха инициативата за Деня на Земята 22 април. Мотото на тазгодишната 

кампания е „Повишаване на знанията за рециклирането на пластмасови отпадъци“.  

Беседа за опазване на чиста oколната среда се проведе в ОУ „Лазар Станев“-Плевен. На 

учениците от трети  клас бе прожектирано филмче,на тема “Всичко за рециклирането“  

предоставено от ЕКОПАК. 

Децата получиха  като подарък книжки „Свят без замърсявания с платсмаса“. 

От благодарност третокласниците подариха по една роза на представителките  на двете 

организации.  

По повод 20 май-Световен ден на пчелите и 22 май-Международен ден на биологичното 

разнообразие експертът по връзки с обществеността и експерт от направление биологично 

разнообразие на  РИОСВ-Плевен ще изнесат презентация пред ученици от втори клас на ОУ 

"Валери Петров", гр.Плевен.  

Темата ще бъде за "Опазване на видовете от дивата флора в тяхната естествена среда-

целта на Закона за биологичното разнообразие" и "Значението и опазването на пчелите-като 

опрашители,на растенията".  

По повод 15 септември – Деня на мобилността, младежи почистиха брега на Дунав от 

пластмасови отпадъци 
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Над 50 деца и младежи се включиха в събирането на пластмасови отпадъци по брега на 

река Дунав в град Белене. Акцията е част от глобален проект за почистване на брега и водите 

на река Дунав от пластмасови отпадъци на фондация „Океани без отпадъци“ (Waste Free 

Oceans).  

Над 60 чувала с пластмасови отпадъци събраха участниците в акцията, организирана с 

подкрепата на Природен парк „Персина“, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – 

Плевен. Децата получиха специални грамоти и бутилки за многократна употреба, изработени 

от „Океани без отпадъци“, именно от събрани и рециклирани пластмасови отпадъци. В 

почистването се включиха и деца със специални образователни потребности.  

Участниците в акцията бяха запознати и с мисията на протичащата в момента Седмицата 

на мобилността, която е насочена към използването на устойчиви транспортни алтернативи 

при придвижване, опазването на въздуха и околната среда като цяло.  

Под мотото „Да изчистим Дунав заедно“ преминава кампанията за почистването на 

реката от пластмасови отпадъци. Чрез нея се насърчава опазването на водите и брега на 

Дунав и разделното събиране и рециклиране на отпадъците. В България се реализира с 

подкрепата на МОСВ и БДДР и съвместно с Plastix, Bulgaria Cap Project, Henkel и „Еко 

партнърс“. Началото беше поставено през месец юни с голяма акция във Видин.  

През следващия месец предстоят акции за почистване на брега и в други крайдунавски 

населени места. Планирано е през следващата година да има и почистване на самата река от 

пластмасови отпадъци.  

По повод 23-26 октомври РИОСВ-Плевен взе участие в мониторинга на кафява мечка на 

територията на Западни Родопи 

Експерти от РИОСВ-Плевен участваха в мониторинга на кафява мечка /Ursus arctos/ в 

съвместни екипи с представители на горски стопанства в района на Смолян, Девин и 

Велинград, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението са установени 

следи от жизнената дейност на мечките – отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, 

временни лежанки. Данните са въведени в полеви формуляри, които включват GPS-

координати на наблюдението и запис (трак) на обследвания маршрут. 

Мониторингът се проведе в периода 23 октомври – 26 октомври 2018 г. по предварително 

определени маршрути в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка към 

Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В 

преброяването участваха експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна 

агенция по горите, Министерство на околната среда и водите и Регионални инспекции по 

околна среда и водите на територията на страната. 

Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се установи числеността и 

състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се 

обитават от кафявата мечка. 

По повод 30 октомври  Деня на водата:  Малки еколози от градина „Щастливо детство“ 

научиха как да пазят водата 

Занимателен урок „Съкровището вода“ се проведе в детска градина „Щастливо детство“ в 

Плевен. Малчуганите от група „Палави мишлета“ работят по проект „Малък еколог“. По 

този повод им гостуваха представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ 

– Плевен. Децата научиха защо е важно да пестим и пазим водата и как могат да го правят 

самите те и в къщи, и в детската градина.  

„Палавите мишлета“ разказаха за своя екокът, в който има и съдове за разделно събиране 

на отпадъци. До края на май  следващата година децата ежеседмично ще имат различни 

инициативи, насочени към екологично възпитание. Следващата съвместна проява с 

регионалните структури на МОСВ ще е в навечерието на Коледа, когато ще бъде 

организирана работилница за картички от отпадъци. 
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По повод 5 ноември – Пуснат на свобода екземпляр от защитен вид 

Експерти от РИОСВ-Плевен извършиха проверка по сигнали за продажба на защитен вид 

таралеж по обява в Плевен. Обявата е била публикувана в интернет сайт за продажби. При 

посещението на мястото на срещата с продавача, той е предложил на служителите на 

РИОСВ-Плевен таралежа за продажба и е напуснал мястото на нарушението. Екземплярът е 

пуснат на свобода в подходящо за вида местообитание, във видимо добро здравословно 

състояние. Предприети са действия по установяване самоличността на нарушителя, с цел 

ангажиране неговата административно-наказателна отговорност. 

Таралежът /Erinaceus concolor/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на 

Закона за биологичното разнообразие. 

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се 

забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е 

уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на 

размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане 

на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или 

преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и 

струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, 

отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба 

или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на 

публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за 

продажба или размяна на препарирани екземпляри. 

  По повод 27 ноември – Ден на чистата природа-Експертите от дирекция „Контрол и 

превантивна дейност“ , проведоха дискусия на тема „Чиста природа-надежда за нас“, пред 

шестокласници  от ОУ „Лазар Станев“. Децата се включиха с въпроси,под формата на  

викторина и получиха награди за активно участие.  

По повод Коледа,на 17 декември -  Коледна еко работилница в детска градина „Щастливо 

детство“ в Плевен организираха експертите  от  БДДР и РИОСВ-Плевен.  Малчуганите 

изработиха новогодишни  картички за които използваха отпадъчни материали - стари 

чинийки за еднократна употреба,  брошури и салфетки. 

Децата от група „Палави мишлета“ работят по проект „Малък еколог“. По време на 

Коледната работилница те демонстрираха уменията си за разделно събиране на отпадъци.  

До края на май следващата година децата ежеседмично ще имат различни инициативи, 

насочени към екологично възпитание. 

Работа с медии 

До 31.12.2018 г. бяха подготвени и изпратени до национални и регионални медии  11 

броя прессъобщения. 

Жалби и сигнали на граждани 

От началото на годината са постъпили 31 жалби и 130 сигнала. За всичките са 

предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 

компетентност, което е отразено в Справка  10.5 към отчета. 

Установено е, че от общо постъпилите 161 жалби и сигнали, 62 са основателни, 52 – 

неоснователни и 47 са препратени за предприемане на действия по компетентност. 

Извършени са 129 проверки, при които са дадени 114 предписания.  Във връзка с 

констатирани нарушения при проверките, са съставени 18 АУАН, издадени са 15 НП на 

обща стойност 26700 лв. 
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iv. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители на 

обществеността 

През 2018 г. РИОСВ-Плевен има тясно сътрудничество и взаимодействие със 

структурите  на изпълнителната власт и представители на обществеността. Експерти са 

участвали в 14 комисии по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (8 бр. в 

ОД “Земеделие” – Ловеч и 6 бр. ОД „Земеделие“ – Плевен) и в 1 комисия по заповед на 

министъра на МЗХГ за определяне на размера и границите на нарушен терен, подлежащ на 

рекултивация. Също така експерти експерти са участвали в съставите и работната дейност на 

48 държавни приемателни комисии. 

Участва се в  съвместни проверки на площадки за дейности с отпадъци със служители на 

ОД на МВР, ТД на НАП и Инспекция по труда всяка институция съобразно компетентността 

си. Създадена е и продължава добрата координация между контролните органи в комисиите 

по чл.157а от ЗООС, съставени от представители на РИОСВ, РДПБЗН, ИТ и на общините, 

при съвместните проверки на обектите с висок и нисък рисков потенциал на териториите на 

Плевенска и Ловешка област. Представители на РИОСВ-Плевен са включени в съставите на 

областни щабове и комисии в Плевенска и Ловешка области. 

 

v. 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 електронна деловодна система и обучение на експертите и служителите за 

ефективното ѝ прилагане. 

 Добро сътрудничество и обмяна на информация с другите институции на национално и 

местно ниво; 

 Актуализиране на вътрешни правила и процедури за дейността на РИОСВ-Плевен; 

 Популяризиране на нормативната уредба, с цел адекватни и своевременни реакции от 

страна на заинтересованите. 
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ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel): 

1 Въздух; 

2 Води; 

3 Почви; 

4 Управление на отпадъците;  

5 Биологично разнообразие и НЕМ; 

6 ОВОС и ЕО; 

7 Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване; 

8 СЕВЕЗО и химикали; 

         8.1 Справка 8.3 Контролна дейност по Регламент (EС) 649/2012 относно износа и  вноса 

на опасни   химикали (PIC) 

9 Комплексни проверки; 

10 Административно–наказателна отговорност и принудителни административни мерки; 

11 Политика по околната среда на регионално и местно ниво; 

12 Реализиране на екологични проекти; 

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

повишаване на екологичното съзнание и култура. 

 


