
III. АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

III.1. ОТПАДЪЦИ 
 

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

Предотвратяването на замърсяването на околната среда налага както държавна 

регулация, така и активното участие на обществеността. В България, управлението на 

отпадъците се регламентира със Закона за управление на отпадъците. Законът урежда 

екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права, задължения, 

решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и 

различните форми на контрол. Дейностите по управление на отпадъците са 

регламентирани и в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

 

Общинските програми за управление на отпадъците 

 
Деветнадесетте общини от територията на РИОСВ Плевен изпълняват Програми за 

управление на отпадъците (ПУО), изготвени на основание чл.29, ал.1 от ЗУО и в 

съответствие с утвърденото Ръководството за разработване на общински програми за 

управление на дейностите по отпадъците. Осигуряване на екологосъобразно 

обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната е 

приоритетна задача както в Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците (НПУДО) в Република България 2009-2013г, така и в действащите 

общински ПУО. През 2010 и 2011г е извършена актуализация на програмите за 

управление на отпадъците в осем общини, във връзка с прилагане мерки за регионално 

управление на отпадъците в два региона Луковит и Левски. 

 
Регионални проекти за управление на битовите отпадъци 
Създадени са регионални сдружения на общините на основание ЗУО, които имат за цел 

да реализират мерки и проекти за регионално управление на отпадъците, включващи 

изграждането на необходимите нови регионални депа за обезвреждане на битови и др. 

неопасни отпадъци. 13 общини от територията на РИОСВ Плевен са обединени в три 

Регионални сдружения за изпълнение на проектите “Подготовка на мерки за 

управление на отпадъците” за региони Плевен, Левски и Луковит. 
Управляващият орган на ОП “Околна среда” е отправил покана до региони Плевен, 

Левски и Луковит за представяне на проектни предложения по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.  

Развитие на регионалните проекти през предходния едногодишен период: 

 
Регион Левски 
Регионът включва общини Левски, Никопол, Белене, област Плевен; Свищов и 

Павликени, област Велико Търново. Регионално сдружение “Чисти дунавски общини” 

е представило проектно предложение по процедурата за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци” на ОП ”Околна среда 2007-2013 г” в 

определения срок - 30.08.2011 г. Проекта предвижда Регионалното депо да се изгради 

на площадка в землище с.Санадиново. 



В хода на процедурата по оценка на представения проект е взето решение за 

разширяване обхвата на дейностите, включени в проектното предложение, в т.ч. 

дейности по ремонт и рехабилитация на участък от довеждащ до депото път. 

Възложено е  допълване и преработка на проектното предложение в рамките на срока 

за отстраняване забележки по процедурата за оценяване.  

 
Регион Луковит 
Регион Луковит включва общините Луковит, Ябланица, Червен бряг, Тетевен, област 

Плевен и Роман, област Враца.  

Регионалното сдружение на общините регион Луковит е представило проектно 

предложение по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране 

на отпадъци” на ОП ”Околна среда 2007-2013 г” в определения срок - 30.08.2011 г. 

Регионалното депо е проектирано на площадка в землище гр. Луковит. Документацията 

по проектното предложение е разгледана. Очаква се да бъде извършено отстраняване 

на направените забележки в определения срок и одобряване за финансиране. 

 
Регион Плевен 
Регионалното сдружение на общините в региона включва Плевен, Гулянци, Долна 

Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим. В определения срок - 30.08.2011 г по 

процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци” е представено проектното предложение “Мерки за управление на 

отпадъците в регион Плевен”. 

В хода на процедурата по оценка на представения проект е взето решение за 

разширяване и допълване обхвата на дейностите, включени в проектното предложение 

(свързани с изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъците).  

 Определен е срок за корекция и представяне на необходимата документация по 

процедурата оценяване на проекта. 

Общините изпълняват ангажиментите си относно разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци чрез сключване на договори с организации по 

оползотворяване и фирми - подизпълнители. През 2011 г. 12 общини са имали 

сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

Община Троян е изградила система за разделно събиране на отпадъците от опаковки по 

проект, финансиран от ПУДООС. Увеличен е броят на сключените договори за 

оползотворяване на останалите масово разпространени отпадъци – 10 общини имат 

договори за събиране  на негодните за употреба батерии и акумулатори, 7 – за събиране 

на излезлите от употреба моторни превозни средства, 10 – за излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване.  

На територията, контролирана от РИОСВ Плевен, 4 фирми изпълняват индивидуално 

задълженията си по разделно събиране и оползотворяване на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти. “Италтекауто-ИТА” ЕООД и ЕТ “Диди-94-Диан Димитров” 

имат сключен договор с “Лубрика” ООД  за събиране и оползотворяване на 

съответните количества отработени масла.  “Полихим  СС Ойл” ООД изпълнява 

задълженията си чрез сключен договор с “Полихим СС” ЕООД. “Глобал Лубрикантс 

енд Кемикълс” ЕООД има приет погасителен план от ПУДООС за дължими суми от 

продуктови такси, със срок на изпълнение до 31.03.2012г. 

 
 
 



2. Битови отпадъци  
 
На територията, контролирана от РИОСВ Плевен, в организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване са обхванати общо 230 населени места. Обхвата на системата през 

2011г. е достигнал до 98,5%. Петнадесет от общо деветнайсетте общини са със 100% 

обхват на сметосъбиране и сметоизвозване.  

 

Важно условие за предотвратяване създаването на локални сметища и замърсявания с 

отпадъци е всички населени места да бъдат обслужвани от система за организирано 

сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до общинските  и регионални 

депа.  

 

 
 

 Сметоизвозна техника 

 

Общото количество битови отпадъци транспортирани до съществуващите депа за 

отпадъци на територията на РИОСВ Плевен е 202 227т. 

От тях 137 628 т са депонирани в депа не отговарящи на нормативните изисквания, а 64 

599 т – в депа които са изградени съгласно изискванията на екологичното 

законодателство. 

 
Съществуващи депа за неопасни отпадъци 
Съществуващите депа за неопасни отпадъци на територията на РИОСВ Плевен, 

заведени в регистъра на ИАОС са 20 бр. В началото на 2011 г. действащи са 17 депа, от 

които 1 регионално и 16 общински депа за неопасни отпадъци.  

Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, през 2011 г. са извършени 22 проверки 

на съществуващите общински депа за неопасни отпадъци.  

През месец май 2011 г. е въведено в експлоатация и новото Регионално депо за 

общините Ловеч, Летница и Угърчин. Във връзка с това е преустановена 

експлоатацията на съществуващите общински депа, със Заповеди на Директора на 

РИОСВ Плевен, както следва:  

Ловеч (с площ 35.80 дка) – Заповед № РД0193/ 25.05.2011г,  

Летница (с площ 24 дка) – З-д № РД0192/ 25.05.2011г,  

Угърчин (с площ 12.20 дка) – З-д № РД0194/ 25.05.2011г. 

Проектите за крайна рекултивация на терените на закритите депа са внесени в МОСВ 

за осигуряване на финансиране по реда на ПМС № 209/ 20.08.2009г. До края на 

отчетния период, проектите за рекултивация на общински депа Ловеч и Угърчин са 

одобрени за финансиране и изпълнение. 



От началото на 2011 г. се прилагат изискванията на Наредба № 14 за реда и начина за 

изчисляване размера на отчисленията и разходване на събраните средства за 

дейностите по закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за 

отпадъци и Постановление № 207 на МС от 16.09.2010 г за определяне размера и реда 

за отчисленията по чл.71е от ЗУО.  

Натрупаните средства през експлоатационния период на съответните общински депа по 

чл.71а от ЗУО ще се използват за дейностите по закриване и следексплоатационни 

грижи на площадката на депото, съгласно разрешението или комплексното 

разрешително и/или утвърдения от компетентните органи по околна среда проект за 

рекултивация.  

Натрупаните средства от отчисленията по чл.71е ще се разходват от общините чрез 

техните бюджети за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на 

битови отпадъци, осигуряващи изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. 

От водената документация и изготвените обобщени справки за дължимите и внесени 

отчисления от общините - собственици на депа на територията на РИОСВ Плевен се 

констатира, че изискванията на нормативната уредба се спазват като цяло. За 

установени пропуски, свързани с нормативните изисквания за определяне и превеждане 

в срок на отчисленията, са предприети коригиращи действия и са направени 

предписания до съответните общини.  

 

Регионално депо Троян е действащо и приема отпадъците на общини Априлци и 
Троян.  

 
Регионално депо Ловеч е въведено в експлоатация през месец май след проведена  
Държавна приемателна комисия и разрешаване ползването на строежа на основание 

ЗУТ. За депото е изградена необходимата техническа инфраструктура, системи и 

инсталации, свързани с опазване компонентите на околната среда и е осигурена 

специализирана техника за осъществяване проектната технология за депониране на 

отпадъците в изградената първа клетка за неопасни отпадъци.  

За Регионално депо Ловеч има издадено Комплексно разрешително (КР) № 282-

Н0/2008г на МОСВ. Депото е действащо от 16.05.2011г. Дружество “Еко – Ловеч” 

изпълнява функциите на оператор на депото за петгодишен период. При извършената 

проверка от РИОСВ Плевен през 2011г е констатирано, че условията, поставени в КР и 

мерките за изпълнение плана за собствен мониторинг за депото се изпълняват. През 

отчетния период на депото са приемани битови отпадъци от общините: Ловеч, София, 

Летница и Угърчин.         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Регионално депо - Ловеч 



През 2011г е утвърдено Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на 

отпадъците и прилагане критериите за приемане на отпадъци от различни класове депа 

със Заповед РД-824/11.11.11г на Министъра на околната среда и водите, на основание 

чл.35, ал.8 от Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г, изм. ДВ 

бр.87 от 2007, изм. ДВ бр.27 от 2011г ) 

Ръководство има за цел да подпомогне заинтересованите лица – притежатели на 

отпадъци, оператори на депа по практическото прилагане на изискванията на Наредба 

№ 8 /24.08.2004г свързани с процедурите по приемане на отпадъци на различните 

класове депа. 

За определяне на отпадъците, които могат да се приемат на съответния клас депо се 

прилагат критериите за приемане на отпадъците на депа. За тази цел отпадъците се 

охарактеризират и изпитват последователно на три етапа: 

1. Основното охарактеризиране представлява определяне на характеристиките на 

отпадъците чрез събиране на цялата необходима информация (в това число чрез 

изпитване по стандартизирани методи, когато се изисква).  

2. Изпитването за установяване на съответствието се състои в периодично анализиране 

с цел установяване на съответствието на отпадъците, с тези от основното 

охарактеризиране. Изпитването за установяване на съответствието се извършва само за 

ключови параметри, определени при основното охарактеризиране. 

3. Проверката на място представлява визуална проверка или изпитване на отпадъците 
при приемането им в депото.  

В ръководството е разяснено кои отпадъци подлежат на изпитване за определяне на 

поведението им при излужване и кои – не.  

Въведени са образци на следните документи: 

1. доклад за основно охарактеризиране на отпадъците, които не подлежат на изпитване; 

2. план за вземане на проби за изпитване на отпадък, с цел основно охарактеризиране; 

3. доклад за основно охарактеризиране на отпадъците, които подлежат на изпитване; 

4. становище по документацията за основно охарактеризиране на отпадъците, които не 

подлежат на изпитване; 

5. становище по документацията за основно охарактеризиране на отпадъците, които 

подлежат на изпитване. 

Всички образци съдържат указания за тяхното попълване. 

В ръководството подробно са разписани съгласувателните процедури на Плана за 

вземане на проби за изпитване на отпадък с цел основно охарактеризиране и на 

документацията от основно охарактеризиране на отпадъците.                                               

Ръководството е публикувано на интернет страниците на МОСВ и ИАОС.  

Процедурите по чл.35а от Наредба № 8 /24.08.2004г следва да се извършват съгласно 

изискванията утвърдени в Ръководството.  

 
Закриване на нерегламентирани сметища 
Дейностите, свързани със закриването на нерегламентираните сметища са част от 

изпълнението на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. 

Поетапно им ликвидиране e извършено по утвърдените през 2005г. планове, съгласно 

изискванията на Наредба № 8/ 2004г. за условията за изграждане и експлоатация на 

депа за отпадъци.  

За периода от 2005 до края на 2011 година на територията, контролирана от РИОСВ 

Плевен са закрити общо 250 нерегламентирани сметища, като площите, които са 

почистени от отпадъци възлизат общо на 1160 декара. 



През 2011г. не са открити нерегламентирани сметища на територията на областите 

Плевен и Ловеч. 

 

 
 

 Закрито нерегламентирано сметище 

в землището на с. Садовец, общ. Д. Дъбник 

 
 

Управление на биоразградими отпадъци и утайки от градски пречиствателни 
станции 
Приблизително две трети от отпадъците, които се образуват в домакинствата, офисите, 

търговските обекти са биоразградими. Биоразградими са и голяма част от 

производствените отпадъци, генерирани при основни производствени дейности за 

България в отрасли селско стопанство, хранително вкусовата промишленост, 

дървопреработвателна промишленост, кожарска и кожухарска промишленост, 

текстилна промишленост и други. Това са органични отпадъци, които имат 

способността след време да се разграждат по естествен път както в присъствие, така и в 

отсъствие на кислород. 

Оползотворяването им е дейност по прилагане на национален стратегически план за 

поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, една от 

мерките за постигане целите на НПУДО за периода 2009-2013 г. Въвеждането на 

системата за разделно събиране на отпадъци, в това число и на фамилното 

компостиране допринася за увеличаване относителния дял на количествата 

рециклирани и оползотворени биоразградими отпадъци. В общинските програми са 

заложени мерки за управление на биоразградими отпадъци. През периода 2009-2011 г. 

със заповеди на кметовете на населените места на територията, контролирана от 

РИОСВ Плевен, съгласувано с кметовете на общините на области Плевен и Ловеч са 

определени площадки за разделно събиране на “зелени” отпадъци от общински паркове 

и градини и градински отпадъци.  

И през 2011 г. РИОСВ Плевен продължи да осъществява контролна и разяснителна 

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

пречиствателни станции. В сравнение с 2010 г. е увеличен броя на контролираните 

обекти, като допълнително са включени и нови дружества, генериращи и третиращи 



биоразградими отпадъци и с пречиствателни станции за отпадъчни води. В 

разрешителен режим са включени нови фирми, оползотворяващи биоразградими 

отпадъци. 

В резултат от протичащите физико-химични процеси при пречистването на 

отпадъчните води и в зависимост от състава им, утайките могат да съдържат тежки 

метали с определени концентрации, остатъчни органични съединения и патогенни 

организми (вируси, бактерии и др.). От друга страна утайките са богати на хранителни 

вещества като азот и фосфор и съдържат ценни органични вещества, които са полезни 

като подобрители и тор за почвата. През 2011 г. на територията, контролирана от 

РИОСВ Плевен са генерирани общо 2641,076 тона утайки от локални и градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води (ЛПСОВ и ГПСОВ). 254,3 тона от тях са 

оползотворени чрез изгаряне с оползотворяване на топлинната енергия за 

производствени нужди. 50,776 т са утайките, генерирани от ЛПСОВ към предприятия 

от хранително вкусовата промишленост и хотелски вериги като12,4 т от тях, получени 

след биологично пречистване, са предадени на регламентирани депа за запръстяване. 

На територията на РИОСВ Плевен са действащи три ГПСОВ с биологично стъпало, 

към В и К Плевен, В и К Ловеч и В и К Троян. От генерираните през 2011 г. 2336 тона 

утайки от ГПСОВ, 29 тона са предадени на регламентирано депо за запръстяване. Не са 

предавани утайки за оползотворяване в земеделието. 

 
 

ГПСОВ гр. Троя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ГПСОВ гр.Ловеч-третиране на утайки,  

получени след биологично стъпало 



Освен в земеделието, алтернативи за оползотворяването на утайките са рекултивация 

на нарушени терени, в горското стопанство, за тревни площи, паркове, използването им 

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

Едни от проблемите, свързани с третирането на биоразградими отпадъци и утайки, 

образувани от дейността на ЛПСОВ и ГПСОВ са: 

→ Няма практика за разделно събиране на биоразградимите отпадъци от домакинства 

→ Липсват централизирани съоръжения за третиране на биоразградими отпадъци. 

→ Няма изградени площадки за компостиране с използване и на утайки от ПСОВ.  

→ Липсват критерии и изисквания за качеството на компоста за различните му видове 

приложения. 

→ Резултатите от изпитването на утайки от ГПСОВ, както и от ЛПСОВ, на територията 

контролирана от РИОСВ Плевен , не отговарят на изискванията на Наредба за реда и 

начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез 

употребата им в земеделието (ДВ, бр.112/2004г.) и на този етап те не са оползотворими 

в земеделието. 

→ Няма търсене на утайки от ПСОВ с цел оползотворяване, поради: 

• високото им водно съдържание,  

• не докрай протекли аеробни и анаеробни процеси 
→ На територията на страната няма център за обезвреждане на опасни отпадъци, в това 

число и на опасни утайки. 

 
3. Строителни отпадъци: 
 
Строителните отпадъци би могло да се разделят според източника на генерирането им 

на отпадъци от: 

• строителство на нови сгради и конструкции; 

• рехабилитация на съществуващи сгради и съоръжения; 

• разрушаване на сгради и конструкции.  

Образуването на отпадъци при строителството на нови сгради се минимизира най-

висока степен от самите строителни фирми, с цел конкурентноспособност. 

Рехабилитацията на съществуващи сгради или съоръжения води до генериране на по-

голям обем отпадъци на квадратен метър застроена площ в сравнение с изграждането 

на нови сгради. Най-голямо количество строителни отпадъци се генерира при 

разрушаването на стари сгради и конструкции.  

Тъй като на територията на РИОСВ Плевен няма специализирани депа или инсталации 

за третиране на строителни отпадъци, те се извозват на действащите общински депа за 

битови отпадъци.  

В повечето общини разделно събиране се извършва за отпадъци с код 170506 – 

изкопани земни маси, тъй като същите са оползотворими както на строителните обекти, 

така и за запръстяване при депонирането на отпадъци. Масова практика през 

последните години беше използването на излишните земни маси от строителни обекти 

за рекултивация на закритите нерегламентирани сметища. 

До момента не са предприети действия от страна на общините и частния бизнес за 

въвеждане алтернативи на депонирането, или за изграждане инсталации и съоръжения 

за преработване /рециклиране/ на строителни отпадъци, с цел тяхното оползотворяване 

посредством повторното им влагане в строителството. За да се намали потока 

строителни отпадъци подлежащи на депониране, с общинските ПУО се предвижда да 

се отредят площадки за временно съхранение на строителни отпадъци и към 

Регионалните депа да се изградят инсталации за преработка на строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване.  



4. Производствени  и опасни отпадъци  
 
“Производствени отпадъци” са тези, образувани в резултат на промишлена, 

занаятчийска и обслужваща дейност на физически и юридически лица.  

“Опасни отпадъци” са тези, чийто състав, количество и свойства създават риск за 

човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги 

определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни 

и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. 

Изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци са 

регламентирани в Наредбата, приета с ПМС 53/1999 год. /ДВ бр.29 от 1999 год./  

Едни от проблемите  при третиране на производствените и опасни отпадъци са: 

- липсата на съоръжения за  третиране на някои видове отпадъци; 

- на територията на страната няма център за обезвреждане на опасни 

отпадъци; 

- непълно организиране на разделно събиране и от там и невъзможността за 

рециклиране и оползотворяване; 

- все още от общините не са предприети конкретни и ефективни действия във 

връзка с наредбите уреждащи начина на третиране и транспортиране на 

отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, акумулатори и 

батерии и луминесцентни лампи, и др. лампи съдържащи живак; 

- депониране на голяма част от производствените отпадъци на депа за не 

опасни отпадъци, което води до бързото изчерпване на капацитета на тези 

депа. 

Контролът върху процеса на организация на производствените дейности и услугите, 

РИОСВ Плевен осъществява чрез проверки на място и по документи, разглеждане и 

верификация на резултати от собствения мониторинг, издаване на разрешителни или 

регистрационни документи за дейности с отпадъци. 

През 2011 г. са извършени 512 бр. проверки на обекти, генериращи и/или третиращи 

отпадъци. Дадени са 485 бр. предписания за привеждане в съответствие на 

извършваните дейности с нормативните изискванията за третиране на отпадъците. 

Съставени са 28 акта за извършени нарушения по Закона за управление на отпадъците 

и Закона за опазване на околната среда. 

Разгледани са 70 проекта на програми за управление на отпадъците, от които за 48 бр. 

са издадени решения за утвърждаване, за 11 бр. - становище за съгласуване и 11 

проекта на програми са върнати за допълнителна информация и отстраняване на 

неточности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1 Движение на представените през 2011 г. програми за управление на отпадъците 

Проекти на ПУО

48

11

11

Утвърдени

Съгласувани

Върнати за доработка



Съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния 

регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите 

обекти и на специализираните наредби, касаещи отчетността на масово 

разпространените отпадъци, в РИОСВ Плевен се представят годишни отчети за 

отпадъците. През 2012 г. е увеличен броя на постъпилите годишни отчети за 

предходната 2011 г. - 2551 бр., представени от 374 оператора - общини и фирми. 

Получени са и обработени 26 бр. годишни отчета по Наредбата за изискванията за 

третиране на отпадъците от МПС и 12 бр. годишни отчета по Наредбата за 

изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и 

транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. Постъпили са и проверени 5637 

бр. транспортни карти съгласно Наредба № 9/2004 г., като с цел по-ефективно 

проследяване движението на отпадъците, информацията от транспортните карти се 

въвежда в Excel формат. 

 
Масово разпространени отпадъци 

 
Опаковките и отпадъците от опаковки 
С влизането в сила на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 

продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци (ДВ. бр. 53/10.06.2008 г.) се цели продуктовите такси да се 

определят от една справедлива система, която не представлява сериозна допълнителна 

тежест за производителите и вносителите. Таксата се изчислява на тегло. С последните 

изменения в нормативната уредба,  (чл. 1а от Наредбата) продуктовата такса се заплаща 

за брой полимерна торбичка от лица, които пускат на пазара полимерни торбички, 

чиято дебелина е под 15 микрона. Задължени лица са производителите, вносителите  и 

лицата които въвеждат полимерни торбички от друга държава – членка на ЕС. 

През 2011 г. се наблюдава увеличаване на броя на лицата, производители и вносители 

на опаковани стоки, които изпълняват задълженията си по наредбата за опаковки чрез 

колективна система, сключвайки договори с организации по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки и съответно намаляване на броя на фирмите, които заплащат 

продуктови такси за опаковки по чл. 36 от ЗУО към ПУДООС. Нараства броя на 

проверените дружества, които към края на отчетния период не са изпълнили 

задълженията си към организации по оползотворяване. 

На територията на РИОСВ Плевен няма фирми, които да изпълняват задълженията си 

индивидуално по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.  

Във връзка с прилагане изискванията на Наредба за определяне на реда и размера за 

заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци, през периода януари – декември 2011 г. са проверени 

118 фирми, при което е установено, че в организации по оползотворяване членуват – 74 

фирми. Извършени са 5 броя проверки, съгласно  изискванията  на чл. 1а от Наредбата 

– за съответствието на дебелината на торбички- тип потник с изискванията на 

наредбата. През периода са извършени и 4 броя проверки на големи търговски вериги. 

Контролът е осъществен с цел недопускане на смесване на отпадъците от опаковки с 

общите генерирани битови отпадъци и на замърсяване при извършване на дейностите 

по събиране и транспортиране на отпадъците. 

Констатирано е, че в изпълнение изискванията на Наредба за опаковките и отпадъците 

от опаковки, в ПУДООС са внесени продуктови такси за периода 2007-2011 г. на обща 

стойност 103 692, 42  лв., в това число 37 560,44 лв. - след направени предписания от 

РИОСВ Плевен.  



При проверка по документи, постъпващи в РИОСВ Плевен са констатирани  

нарушения от страна на оператори, които не са спазили нормативно-определения срок 

за представяне на информация в РИОСВ Плевен и не са изпълнени  дадените 

задължителни предписания. За установените нарушения са съставени 3 акта с влезли в 

сила наказателни постановления. 

 
Излезли от употреба моторни превозни стредства (ИУМПС) 
Излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) са масово разпространени 

отпадъци, чието събиране и третиране изисква прилагането на специфични методи. 

Решаването на проблема с изоставените стари автомобили на обществени места е от 

особена важност за чистотата на населените места по отношение на наличните места за 

паркиране, почистване на улиците и намаляване на здравни рискове. 

Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторните превозни 

средства, приета с ПМС № 311/17.11.2004г. (ДВ бр.104/26.11.2004г.), разработена в 

съответствие с  Директива № 2000/53/ЕС, регулира всички производители/вносители на 

моторни превозни средства от определени категории да осигурят безплатно за 

последния собственик приемане, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС.  

Съгласно наредбата,  собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават за временно 

съхранение на определените за целта площадки и в пунктове за разкомплектоване, като 

не заплащат такси и разноски за приемането му. 

През 2011 г. РИОСВ Плевен е извършила контролни проверки на площадки за 

временно съхранение и центрове за разкомплектоване на ИУМПС, притежаващи или 

подлежащи на издаване на разрешение по чл.37 от ЗУО. Води се регистър на фирми, 

притежаващи разрешения по чл.12 от ЗУО, работещи на територията на РИОСВ 

Плевен.  

 
Излезли от употреба гуми 
По отношение на нерегламентирания внос на гуми и ограничаване на сивата икономика 

в тази сфера са предприети съвместни действия с гранични КПП – с цел осъществяване 

на събираемост на продуктовите такси за гуми 

При проверките, извършени през 2011г. е установено, че в ПУДООС са внесени 

продуктови такси за пуснати на пазара гуми  на стойност 63336,44 лв. и 26418.98 лв. са 

платените лицензионни възнаграждения за гуми в организации по оползотворяване на 

отпадъци 

 
Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 
През 2011 г. са извършени контролни проверки, касаещи прилагането на Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти. Води се регистър на фирми, притежаващи разрешения по чл.12 от ЗУО, 

работещи на територията на РИОСВ Плевен.  

Във връзка с приемането на програми за индивидуално изпълнение на задълженията  

по Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени  масла и 

отпадъчни нефтопродукти на територията на РИОСВ – Плевен са утвърдени програми 

на 4 фирми. Дружествата предават по договор маслата за оползотворяване на Лубрика 

ООД и Полихим СС ООД. 

При проверките, осъществени в дружествата не са установени нарушения при 

изпълнение на програмите за индивидуално изпълнение през 2011г 

По отношение на пуснати на пазара масла е установено, че в ПУДООС са  внесени 

продуктови такси  на стойност 28 582,50 лв.за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 

 



Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
Отпадъците от електрическо и електронно оборудване са едни от най-сложните за 

управление отпадъчни потоци. Причината е, че те обхващат широк кръг от продукти - 

от малки домакински електроуреди с просто устройство до високо интегрирани 

системи като компютри и мобилни телефони. В европейското законодателство е 

възприет принципът производителят да поема отговорност за отпадъците, образувани 

от произведените от него продукти, когато те излязат от употреба. В България е в сила 

Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 

оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване, в която са регламентирани правилата за управление на тези отпадъци.  

През 2011 г. са проверени 3 големи дружества, вносители на електрическо и 

електронно оборудване. Те са членове на организации по оползотворяване и внесените 

лицензионни възнаграждения са в размер на 330514, 26 лв. 

Негодни за употреба батерии и акумулатори 
Основна цел на контрола по прилагането на законодателството в областта на негодните 

за употреба батерии и акумулатори е повишаване на разделното им събиране и 

рециклиране. Те не трябва да попадат на депата за твърди битови отпадъци, тъй като 

съществува опасност съдържащите се в тях тежки метали да попаднат чрез 

инфилтрационните води в почвите, повърхностните и подземните води. 

РИОСВ Плевен е  извършила проверки  на фирми - вносители  на батерии и 

акумулатори. Проверени са “Диди 94” ЕТ и “Крес електрик България” АД и “Батерия” 

АД Лицензионните възнаграждения, постъпили в “Екобатери” АД, съгласно Наредбата 

за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори – за периода 2007- 

2011г.  са в размер на  50302,83 лв. Платените продуктови такси в ПУДООС  за батерии 

– за същия период са в размер на 229 889.90 лв. 

Извършени са и 6 проверки на големи търговски обекти във връзка с разполагането на 

контейнери за разделно събиране на отпадъци от батерии. 

 
5. Болнични отпадъци: 
 
Болничните отпадъци включват: инфекциозните отпадъци; използвани остри предмети; 

паталого-анатомични отпадъци; фармацевтични, включително цитотоксични и 

цитостатични отпадъци; отпадъци, съдържащи химични вещества и препарати; 

отпадъци със съдържание на тежки метали.  

Лица, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на отпадъци от 

хуманното здравеопазване с код на групата 18 съгласно Наредба №3/2004 г. за 

класификация на отпадъците са представили в РИОСВ Плевен годишни отчети по 

отпадъците. 

Генерираните болнични отпадъци от дейността на лечебните заведения се предават за 

последващо третиране на лица, имащи разрешение за транспортирането им до 

съответната инсталация за контролирано обезвреждане, съгласно сключен договор.  

Имащите задължение по Закон за управление на отпадъците лечебни заведения, 

намиращи се на територията, контролирана от РИОСВ Плевен, са разработили 

програми за управление на дейностите по отпадъците и изпълняват поставените в тях 

мерки за постигане на екологосъобразното им управление. За ефективното управление 

на болничния отпадък основно в програмите е засегнато разделното събиране и 

класифицирането на отпадъците по видове, гарантиращо избор на правилен метод за 

обезвреждане, безопасност на персонала, намаляване на вредите за околната среда. 

Разделянето се извършва при местата на генериране на отпадъка с цел незабавното му 

изолиране и избягване на опасно вторично разделяне. Съдовете за разделно събиране 



на отпадъка са с капак, цветово кодирани-жълти за опасния болничен отпадък и 

обозначени с международния символ “Опасни болнични отпадъци”.  

Транспортирането на отпадъците се извършва по начин, не допускащ ненужен контакт 

с персонала на лечебното заведение и с други лица.  

Във връзка с извършването на дейности по обезвреждане на болнични отпадъци чрез 

автоклавиране, процес основаващ се на стерилизация с наситена пара при висока 

температура и налягане, на територията, контролирана от РИОСВ Плевен действа 1 бр. 

автоклавна инсталация в “МБАЛ Авис-медика” ООД, за която е издадено разрешение 

по чл. 37 от Закон за управление на отпадъците. Съгласно представения годишен отчет 

по Наредба №9/2004 г. (ДВ, бр95/2004) “МБАЛ Авис-медика” ООД е обезвредила 

19,881 т.  

През 2011 г. в РИОСВ Плевен е представено инвестиционно намерение за монтиране на 

автоклавна инсталация в “УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД, която се очаква да 

заработи през 2012 г. 

По отношение правилното управление на болничните отпадъците е избегнато 

незаконното им приемане, обработка и доставка, с което е постигнато 

екологосъобразното им управление.  

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

За ефективно управление на отпадъците е необходимо увеличаване броя на 

рециклиращите и обезвреждащи предприятия. С разделянето на отпадъчните вещества, 

които спадат към различни категории, с правилното им съхраняване, разделното им 

предаване за последващо третиране се спомага за предотвратяване на негативните 

последици за околната среда.  

Неразрешен проблем към момента е изграждане на система от съоръжения и 

инсталации за третиране и обезвреждане на отпадъците от лечебните и здравните 

заведения с достатъчен капацитет за третиране на всички образувани отпадъци, като се 

намери най-изгоден, оптимален баланс между различните методи като изгаряне, 

стерилизация с водна пара или микровълново обеззаразяване, така разположени 

териториално, че да са икономически и финансово ефективни. 

Провеждането на разяснителни кампании към обществеността и увеличаването на 

личната нетърпимост на гражданите към замърсяването на околната среда, ще 

спомогне за постигане на устойчиви резултати. 

 


