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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 

 

През месец декември 2014 г. беше приет  Национален план за управление на 

отпадъците (НПУО) 2014 – 2020 г. Основната цел на Плана е да допринесе за устойчивото 

развитие на България чрез прилагане на интегрирана рамка за управление на отпадъците, 

която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 

образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 

увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление 

на отпадъците. Заложени са мерки за подобряване на йерархията на управление на 

отпадъците, в т.ч. за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите 

отпадъци, чието управление е от компетенциите на общините. Управлението на битовите 

отпадъци е отговорност на местните власти и включва дейностите по събиране, 

транспортиране, предварително съхраняване, третиране, в т.ч. рециклиране и оползотворяване 

на битови отпадъци и осигуряване на необходимата техническа инфраструктура. Това е 

сложна задача, която изисква осигуряване на подходящ организационен капацитет и 

сътрудничество между многобройните заинтересовани страни в публичния и частния сектор. 

Освен това, управлението на отпадъците включва и три компонента с ключово значение за 

създаване на устойчив модел на управление, свързани с регулирането, планирането и контрола 

на системите, създадени за територията на съответната община.  

Общинските програми за управление на отпадъците се подготвят и приемат за период, 

който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на 

отпадъците. Разработват се в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

НПУО. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение задълженията на кмета на 

общината и изискванията по глава втора, раздел III – „Задължения на органите на местното 

самоуправление и местната администрация“ от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

В изпълнение на НПУО за периода до 2020 г., МОСВ ще подпомогне финансово 

местните власти за изграждане на съоръжения и инсталации за постигане на целите за 

намаляване на депонираните и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

битови отпадъци. За идентифициране на най-ефективните за съответната община / общини 

или за регионално сдружение за управление на отпадъците инвестиционни проекти за 

постигане на целите за управление на битовите отпадъци, общините трябва да имат актуални 

общински / регионални програми за управление на отпадъците, пред-инвестиционни 

проучвания и изследвания. Във връзка с необходимостта от ускоряване изпълнението на 

ангажиментите на общините по изграждане на инфраструктура за оползотворяване и 

рециклиране на битовите отпадъци, общините следва да предприемат мерки за изготвяне на 

най-ранен етап горепосочените документи. 

През 2014г бяха актуализирани общинските Наредби по чл.22 от ЗУО, с които се 

определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането най-малко на 

следните видове отпадъци: битови отпадъци: отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и 

стъкло, различни от отпадъците от опаковки; строителни отпадъци; био-отпадъци от потока 

битови отпадъци; опасни битови отпадъци; масово разпространени отпадъци и др. Наредбата 

по чл.22 от ЗУО се приема от Общинският съвет  и определя задълженията и отговорностите 

на задължените лица – домакинствата и други лица, които образуват подобни отпадъци. 
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2. Битови отпадъци  
 

РИОСВ Плевен извършва контрол във връзка с управлението на битовите отпадъци, 

изпълнение на мерките в общинските ПУО и задълженията на местното самоуправление и 

местната администрация по глава II, раздел III от ЗУО.  

 
Развитие на проектите за регионално управление на отпадъците  

 На територията на РИОСВ Плевен са създадени три регионални сдружения, които 

реализират проекти за регионално управление на отпадъците, включващи изграждането на 

нови регионални съоръжения за обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци. 

Сдруженията обхващат 13 общини от Плевенска и Ловешка област с водещи общини Плевен, 

Никопол и Луковит, където ще се изграждат регионалните центрове. Проектите са одобрени за 

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

на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС). До края на 2012г. 

бяха подписани договорите между управляващия орган на ОП “Околна среда” и Регионалните 

сдружения за финансиране реализацията на проектите за трите региона: Луковит, Левски 

(Никопол) и Плевен.  

През 2013г. стартираха строителните работи по изпълнението на проектите в Регион 

Плевен и Регион Левски (Никопол). 

 В Регион Луковит възлагането на строителството на обекта се е забавило, тъй като при 

проведената процедура за избор на изпълнител, всички оферти са били над индикативната 

стойност. Обществената поръчка за избор на изпълнител с предмет „Изграждане на 

Регионален център за управление на отпадъците – Луковит“ е обявявана три пъти без 

резултат, поради недостатъчен финансов ресурс. С Решение № 393/21.03.2014г., 

ръководителят на управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ е одобрил 

допълнителна безвъзмездна финансова помощ, която да бъде предоставена след подписване 

на анекс към договора за БФП за регион Луковит. На 17.07.2014 г. е подписано допълнително 

споразумение №1 към договор за БФП № DIR-5112122-C002/11.07.2012 г., с което е увеличена 

стойността на Регионалния център за управление на отпадъците Луковит. Срокът за  

изпълнение на договора е удължен до 11.11.2015 г. На 23.07.2014 г. е подписано договорно 

споразумение (Договор) за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в 

гр. Луковит, на основание чл.41 ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на заповед №134/ 21.03.2014 г. на 

кмета на Община Луковит. Срокът за изграждането на РЦУО Луковит е в рамките на 300 дни 

от 06.08.2014г. с откриване на строителната площадка. 
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 През 2014 г. продължиха строителните работи по изпълнението на проектите 

“Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците” в Регион Плевен и Регион 

Левски (Никопол). Съгласно сключените договори за строителство на обектите, строителните 

работи следва да завършат както следва: 

- за Регион Плевен – до 22.04.2015 г.  

- за Регион Левски (Никопол) – до 22.08.2015 г. 

 

Развитие на системите за разделно събиране на битови отпадъци 
 

На териториите на Плевенска и Ловешка област в организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване са обхванати всички 233 населени места. Седемнадесет от общо 

деветнадесетте общини са със 100% обхват на сметосъбиране и сметоизвозване. За 

подобряване предлаганата услуга в общините ежегодно се осигуряват допълнителни бройки 

специализирани контейнери за твърди битови отпадъци. Разширява се и автомобилният парк 

от специализирана техника за транспортиране на отпадъците. 
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Относно изпълнение на задълженията за разделно събиране на битови отпадъци и 

степента за развитие на системите за разделно събиране в общините са извършени 14 

проверки. Съгласно чл.33, ал.1 от ЗУО, десет от 19
-те

 общини на територията на РИОСВ 

Плевен имат задължения за изграждане системи за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, а шест от тях – за осигуряване на площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. Общините 

изпълняват заложените мерки в ПУО относно разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци от домакинствата чрез сключване на договори с организации по 

оползотворяване и/или дружества, притежаващи необходимите разрешения. В единадесет от 

общините се прилагат системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки по договор с 

организации по оползотворяване. 

През отчетния период е увеличен броя на сключените договори с организации по 

оползотворяване за разделно събиране на масово разпространени отпадъци (НУБА, ИУЕЕО, 

ИУМПС и др.). От общините  на територията на РИОСВ Плевен – 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.  

 
Съществуващи депа за неопасни отпадъци 
 

От заведените в регистъра на ИАОС депа за неопасни отпадъци, на територията на 

РИОСВ –  Плевен, действащи са 15 депа, от които 2 регионални и 13 общински депа. 

Последните се експлоатират на основание §4 от ПЗР на Наредба № 6/27.08.2013. Крайният 

срок за закриването им е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално 

депо. 

Във връзка с актуалното състояние на депата, експлоатацията им и спазването на 

нормативните изисквания, са извършени 24 бр. проверки на депа за неопасни отпадъци и 

дружествата, изпълняващи задълженията на оператори, въз основа на договори с общините - 

собственици на депа.  

Регионално депо в Троян приема отпадъците на двете общини Троян и Априлци. 

Експлоатира се втора клетка от депото. Регионално депо Ловеч приема отпадъци от общините 

Ловеч, Летница, Угърчин. При извършените проверки от РИОСВ Плевен е констатирано, че 

нормативните изисквания, условията в Комплексните разрешителни и мерките за изпълнение 

в плановете за собствен мониторинг се изпълняват. 

С преустановена експлоатацията са четири общински депа – Кнежа, Ловеч, Летница, 

Угърчин. През 2014 г. са изпълнени дейностите от 2-ри етап на биологичната рекултивация на 

общинското депо в Угърчин съгласно одобрения проект, финансиран от ПУДООС.  
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Одобрено е финансирането на проектите за закриване и крайна рекултивация на депата 

в Кнежа, Летница и Ловеч, чиято реализация ще се извърши през 2015г. 

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 Закона за управление на 

отпадъците. Изготвени са 2 бр. подробни справки за количествата депонирани отпадъци, 

дължимите и внесени отчисления и за изпълнение задълженията на общините - собственици 

на депа, като е докладвано за периоди, определени с писма на МОСВ. На сайта на РИОСВ 

регулярно е публикувана тримесечната справка по чл.29 от Наредба № 7/19.12.2013г., за 

приведените месечни отчисления за депата в сметката за чужди средства на РИОСВ.  

 
Предотвратяване създаването на нерегламентирани сметища 
 

През 2014 г. е провеждан контрол на закрити през предходните периоди 

нерегламентирани сметища. Извършени са 18 проверки на терените на закрити сметища. При 

проверките не са открити новосъздадени незаконни сметища.  
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Важно условие за предотвратяване на локални замърсявания с отпадъци и създаването 

на нерегламентирани сметища е всички населени места и участъци от Републиканската пътна 

мрежа да бъдат обслужвани от система за организирано сметосъбиране и транспортиране на 

отпадъци до общинските и регионални депа. Засилен е контролът срещу локалните 

замърсявания с отпадъци по участъците от пътната мрежа на територията на общините. В 

изпълнение на Заповед на Директора на РИОСВ - Плевен за осъществяване на постоянен 

контрол във връзка с чистотата на пътната мрежа (чл.12 от ЗУО), през 2014 г. експертите от 

РИОСВ - Плевен са извършили общо 38 проверки на участъци от Републиканската и 

общински пътни мрежи. Извършен е и последващ контрол по дадени предписания за 

почистване от локални замърсявания с отпадъци. 

 
Управление на биоразградими отпадъци и утайки от градски пречиствателни 
станции 

Биоразградими отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат по естествен път както в присъствие на кислород (аеробно), така и в отсъствие на 

кислород (анаеробно). Това са хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други, 

генерирани от основни производствени дейности за България в отрасли селско стопанство, 

хранително-вкусова, дървопреработвателна, кожарска, текстилна промишленост и други. 

Делът им варира от 30 до 40% от количеството на битовите отпадъци. Отчитайки проблемите, 

свързани с депонирането на биоразградими отпадъци и глобалното затопляне, се въвеждат 

норми за поетапно извеждане на биоразградимите отпадъци от депата. Системата за разделно 

събиране на отпадъци допринася за увеличаване относителния дял на количествата 

рециклирани и оползотворени биоразградими отпадъци. 

С приетия на 28 юни 2012 г. Закон за управление на отпадъците са въведени нови 

изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците, биоразградими отпадъци от 

парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, 

заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от 

предприятията на хранително-вкусовата промишленост. С Постановления на Министерски 

съвет през 2013 г. са приети Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно 

събиране на биоотпадъците. Направен е анализ и оценка на прилагане на най-добрите 

практики, свързани с управлението на био-отпадъците, разработена е стратегия и национален 

подход за управлението на био-отпадъците в България, както и методически указания, 

ръководства и насоки по прилагане на Наредбите, методика за отчитане на количествата на 

отклонените от депа биоразградими отпадъци и постигане на целите на Националния 

стратегически план. Въвеждат се стандарти за осигуряване качеството на компоста и на 

остатъчната фракция от процесите на анаеробно разграждане.  

Регламентираните цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, ще 

се изчисляват като процент от количеството на образуваните биоотпадъци през базовата 2014 

година и ще се прилагат само за образувани от домакинствата или от други лица в рамките на 

общинската система за събиране на отпадъците. Националните цели се постигат на ниво 

региона за управление на отпадъците и са: 25 % до края на 2016 г., 50 % до края на 2020 г. и 70 

% до края на 2025г. 

В рамките на проект “Разработване на нормативната уредба за управление на 

биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и 

Национална организация за осигуряване качеството на компоста” МОСВ проведе семинари на 

тема “Прилагане на Националната стратегия за управление на биоотпадъците в България”. 

Присъстващите на семинара представители на общините и заинтересовани страни- 

производители на компост, генератори на биоразградими отпадъци, инвеститори, заявили 

намерение за производство на ферментационни продукти и/или компост, земеделски 

производители и др. бяха запознати с Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и 
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Наредба за третиране на биоотпадъците. Представени бяха най-добрите практики по 

управление на тези отпадъци в държави членки на ЕС. Дискутирани бяха теми, свързани със 

законодателството по управлението им, основни принципи, които следва да се спазват, за да 

се постигне високо ниво на разделно събиране и на изискванията към процесите на 

компостиране. Особено внимание бе отделено на ключовите задължения и изисквания към 

местните власти, инструментите за планиране и прилагане “стъпка по стъпка” на изискванията 

за разделно събиране на биоотпадъците от домакинствата и търговските обекти в селските и 

градските среди, както и свързаните с това пречки, изграждането на площадки за събиране на 

зелените отпадъци и не на последно място разходи, икономически инструменти, такси за 

дейности с отпадъци, връзки с обществеността и информиране на населението. 

През 2014 г. РИОСВ Плевен продължи да осъществява контролна и разяснителна 

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

пречиствателни станции. Разширен е обхвата на контролираните обекти, генериращи и 

третиращи БрО и с изградени локални пречиствателни станции за отпадъчни води (ЛПСОВ). 

На контрол подлежат предприятия, рециклиращи текстилни отпадъци; оползотворяващи чрез 

изгаряне растителни и дървесни отпадъци от масло-и дървопреработвателните предприятия и 

оползотворяващи получената енергия за собствени нужди (производствени и за отопление); 

производители на компост за собствени нужди, обекти на които се генерират утайки от градски 

и локални пречиствателни станции за отпадъчни води. Издадени са нови документи за 

дейности по оползотворяване на БрО.  

В шест общини на територията на РИОСВ Плевен е въведено фамилно компостиране, в 

три от тях компостерите са закупени с общински средства. Фамилно компостиране не се отчита 

при изпълнение на целите за разделно събиране на биотпадъци, но то е дейност по 

предотвратяване на отпадъците.  

На територията на РИОСВ Плевен две фирми произвеждат компост за собствени нужди-

от собствени и зелени отпадъци и слама от селското стопанство. В резултат на процеса 

компостиране, се получава изключително полезен продукт, компост, осигуряващ овлажнени 

органични вещества (хумус и глина) и хранителни вещества за растенията 
 

 

През 2014 г. на територията на РИОСВ-Плевен работят 3 броя градски пречиствателни 

станции за отпадъчни води (ГПСОВ) с биологично стъпало, към ВиК Плевен, ВиК Ловеч и 

ВиК Троян. Голяма част от работещите ЛПСОВ също са с биологично стъпало. Утайките са 

богати на хранителни вещества като азот и фосфор и съдържат ценни органични вещества, 

полезни за подобряване качеството на почвата В резултат от протичащите физико-химични 

процеси при пречистването на отпадъчните води и в зависимост от състава им, утайките могат 

да съдържат и тежки метали с определени концентрации, остатъчни органични съединения и 

патогенни микроорганизми (вируси, бактерии и др.), което налага завишен контрол. През 

отчетната 2014 г. няма данни за оползотворени утайки от ПСОВ (ГПСОВ и ЛПСОВ) в 

земеделието. Алтернативи за оползотворяването на утайките след третиране са рекултивация, 

използването им като енергиен ресурс, органичен субстрат, влагане в строителен материал и 

др. Няма търсене на утайки от ПСОВ, поради все още високото им водно съдържание и не 

докрай протекли аеробни и анаеробни процеси. С въвеждането на Наредбата за третиране на 

биоотпадъците, се дава възможност за използване на утайките от ГПСОВ и изрично посочени 

ЛПСОВ при производството на компост и ферментационен продукт. 
 

3. Строителни отпадъци 
От 2014 г. се прилага чл.11 от ЗУО за изготвяне планове за управление на строителни 

отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, с която са регламентирани 

изисквания към задължените лица, свързани със строителството и разрушаването.     

Планът за управление на строителни отпадъци (СО) включва: 
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� общи данни за инвестиционния проект; 

� описание на обекта на премахване - за проекти, включващи дейности по премахване на 

строежи; 

� прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване; 

� прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в 

строежа; 

� мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с 

изискванията на чл. 10. 

В процеса на договаряне за възлагане на строително-монтажни работи (СМР) и/или 

премахване на строеж, възложителят или упълномощено от него длъжностно лице: 

• определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния 

строеж; 

• възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване 

на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за 

влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни 

насипи. 

Количествените цели за материално оползотворяване на строителни отпадъци, по 

видове, се постигат етапно по години в периода 2014г. до 2020 г.  

За да увеличи количеството оползотворени строителни отпадъци, е необходимо 

въвеждане алтернативи на депонирането им и изграждане инсталации и съоръжения за 

преработване /рециклиране/ на строителни отпадъци, с цел последващо оползотворяване.  
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На територията на Плевенска и Ловешка области няма специализирани депа и 

стационарни инсталации за третиране на строителни отпадъци. РИОСВ Плевен е издала 

регистрационен документ за предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци 

на две дружества, притежаващи мобилни трошачно-сортировъчни инсталации за третиране на 

строителни отпадъци.  

 

4. Производствени  и опасни отпадъци  
Основен критерий за оценка на риска на обектите, подлежащи на контрол по фактор 

Отпадъци, е количеството генерирани производствени и опасни отпадъци. Предвид на това, че 

с влизане в сила на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, операторите не 

докладват годишните количества генерирани и третирани отпадъци в РИОСВ, е изискана 

информация от ИАОС за генерираните отпадъци от лица, извършващи дейности на 

територията на РИОСВ Плевен през последната докладвана година. На база получената 

информация от ИАОС и наличната в инспекцията база данни за издадени разрешителни и 

регистрационни документи, постъпили жалби и сигнали, съставени актове за установяване на 

административно нарушение и др., е изготвена обобщена оценка на риска на обектите по 

фактор отпадъци, на базата на която са определени приоритетите за контрол през 2014 г.  

С “висок” риск са определени оператори, които генерират над 50 т/г. опасни отпадъци 

и/или над 1000 т/г. неопасни. За ежегоден контрол, в годишния план са включени и лица с 

издадени разрешения по чл.67 от Закона за управление на отпадъците, със съставени АУАН и 

др.  

Със “среден” риск са определени оператори, които генерират между 5 и 50 т/г. опасни 

отпадъци и/или от 100 до 1000 т/г. неопасни. На контрол през 2-3 години подлежат и лица с 

издадени регистрационни документи, с издавани по-голям брой предписания и др.  

При генериране на опасни отпадъци в количество до 5 т/г. и/или на неопасни – до 100 

т/г. обектите са определени като попадащи в категория с “нисък” риск, подлежащи на контрол 

през интервал над 3 години. 

В съответствие с нормативните изисквания и извършената оценка на риска, за контрол 

през 2014 г. са планирани 411 бр. обекти. В края на 2014 г. е отчетено извършването на 573 бр. 

проверки, в т.ч. 472 индивидуални проверки и е взето участие в 86 бр. комплексни проверки 

по контролната дейност и в 15 бр. проверки на обекти с комплексни разрешителни.  

Извършените проверки са със 162 бр. повече от планираните за отчетния период 411 

бр. Причините, довели до извършване на извънредните проверки, са дадени в следната 

графика: 

Извънредни проверки по

 управление на отпадъците

2; 1%

2; 1%2; 1%

3; 2%
7; 5%

11; 8%

22; 16%
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1; 1%

1; 1%

32; 23%
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жалба

замърсяване
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Най-голям дял от извършените през 2014 г. извънредни проверки по управление на 

отпадъците имат проверките по искане на МОСВ – 23%. Проверките по подадени в 

инспекцията сигнали и осъществения последващ контрол по дадени предписания съставляват 

по 19 %. 16 % от общо извършените извънредни проверки са във връзка с искане на МВР, а 8 

% - по подадени заявления за издаване на документи за дейности с отпадъци. 

 

Във връзка с осъществяване на ефективен превантивен контрол по опазване на 

околната среда от въздействието на отпадъците, през 2014 г. са разгледани 96 бр. заявления за 

издаване на документи по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. Издадени са 20 бр. 

разрешения по чл.67 от ЗУО, от които 7 бр. нови и 13 бр. изменения и допълнения на издадени 

разрешения. Извършена е регистрация и са издадени 61 бр. регистрационни документи по 

чл.78 от ЗУО, в т.ч 37 бр. нови и 24 бр. изменения и допълнения. РИОСВ Плевен е провела 6 

бр. процедури по прекратяване на документи по чл. 35 от ЗУО - на ниво заявление, както и 

прекратяване действието на издадени документи и 5 бр. прекратени процедури по чл.56 от 

АПК. През отчетния период има и 4 бр. отказа за издаване на документи по чл. 35 от ЗУО 

поради несъответствия с екологичното законодателство. Издадените документи се качват на 

Интернет страницата на РИОСВ Плевен. 

В сравнение с 2013 г., е намален броя на издадените разрешения и регистрационни 

документи, което е свързано с нормативните изисквания, касаещи разрешителния режим, а 

именно прилагане на § 7, ал.1 и ал.5 от ПРЗ на ЗУО.  
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На територията на РИОСВ Плевен, следните оператори притежават инсталации и 

съоръжения за третиране на производствени и опасни отпадъци в т.ч. и за предварително 

третиране преди депониране и/или оползотворяване: 

“Златна Панега цимент” АД оползотворява производствени и опасни отпадъци чрез: 

изгарянето им като алтернативно гориво при температура, достигаща до 2000 
о
С в 2 бр. 

ротационни пещи с капацитет 1750 т/24 часа всяка и като добавки към клинкера и цимента, за 

което има издадено комплексно разрешително КР № 76-Н0-И0-А1/2011г. 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. 
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“Полихим СС” ЕООД регенерира отработени масла в 2 бр. ректификационни колони с 

капацитет 10 т/24 часа и 40 т/24 часа, за което има издадено комплексно разрешително КР № 

440-Н0/2012. Оператор на инсталация за регенериане на отработени масла чрез вакуум 

дестилация с капацитет 9,6 т/24 часа, 3500 т/г. е и „Мотор ойл енд трейдинг” ООД. 

“Рафинерия Плама” АД, притежаващо комплексно разрешително КР № 21-Н0-И1-

А1/2011, е оператор на трифазова центрофуга с капацитет 9 т/24 часа за предварително 

третиране (обезводняване) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

“КАМ” ООД  е оператор на реактор за получаване на алуминиев сулфат от алуминиев 

хидроокис, получен чрез извличане на алуминий от композитни опаковки. 

“СИС” ЕООД, “Есмос” АД, “Унитрейд-БГ” ООД, “АМ Пласт 2010” ЕООД 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, ЕТ “Велиан Марков”, “Ванекс” ЕООД, “Глобъл 

Рециклинг” ООД извършват сортиране и балиране на отпадъци от опаковки. 

“Рубин Трейдинг” АД (“Рубин Инвест” АД) е оператор на Инсталация за производство 

на амбалажно стъкло от стъклени отпадъци във ванни пещи – 2 бр. с капацитет 280 т/24 часа,/ 

165,6 т/24 часа, за което има издадено комплексно разрешително КР 127-Н1/2010 г. 

Издадени разрешения по реда на Закона за управление на отпадъците за претопяване на 

отпадъци от черни метали имат: “Осъм” АД, решение № 08-ДО-333-01/17.12.2013 г. за 

претопяване на отпадъци от черни метали в 4 бр. индукционни пещи и “Метаком СЛЗ Инвест” 

АД, решение № 08-ДО-349-01/17.12.2014 – в електродъгови пещи-2 бр. и индукционни пещи - 

2бр. 

Издадени разрешения за претопяване на отпадъци от цветни метали имат: “Алуком”, 

разрешение № 08-ДО-301-00/28.02.2013 г. за претопяване на алуминиеви отпадъци в 5 бр. 

индукционни пещи МТГ (3 основни, 2 резервни), с честота 1000 Hz, капацитет 500 кг/ч и 

мощност 500 КW и последващо леене на детайли и “Феникс Инверс” ООД, оператор на 

Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци, 

включваща два броя пламъчно отражателни пещи (отворен тип) с капацитет 5 т/24 часа за 

двете пещи, за което има издадено комплексно разрешително КР 439-Н0/2012. Дружеството 

извършва и предварително третиране – брикетиране в брикетиращи преси за метален прах и 

стружки под налягане – 2 бр. с капацитет 1 т/24 часа, има изградена инсталация (цех) за 

ротационно леене на полиетилен (ниска плътност – високо налягане) с възможност за 

използване на регранулат, използва пресножица за нарязване на стоманени отпадъци и 

пресоваща и балираща машина за хартиени и картонени отпадъци. 

Регенериране на текстилни отпадъци извършват “Ретекс” АД, “Витекс” АД и ЕТ “Дочо 

Ковачев”. Най-общо процесите на регенериране включват нарязване, разчепкване, балиране. 

“Въбелгум” ЕООД извършва регенериране на излезли от употреба гуми в инсталация, 

включваща престъргваща машина, камера за сушене на гумата след автоматично нанасяне на 

адхезив; бандажна машина за полагане на протектор; разтягаща машина за полагане на 

вулканизационна риза и 2 бр. автоклава за вулканизация. Дружеството работи на ишлеме. 

“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.    

Голям брой фирми на територията на РИОСВ Плевен извършват изгаряне на дървесни 

отпадъци и слънчогледова люспа с оползотворяване на енергията за производствени нужди и 

отопление - “Велде България” АД гр.Троян, “Хармония ТМ” АД гр.Тетевен, “Тоникс 96” ООД 

гр.Троян, “Гадевски” ООД гр. Троян; “Савел” ЕООД гр.Троян; “Грос Мебел” ЕООД гр. 

Тръстеник, “Фърничър” ООД гр.Троян; “Екомебел” ООД гр. Плевен, Кооперация “Обнова” с. 

Черни Осъм, “Уолтопия” ООД гр.Летница, “Мебеликс” ООД гр. Троян; “Атлант БГ” ЕООД 
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гр.Троян, “Явор ДД” ЕООД гр.Тетевен, ”Осъм” АД гр.Ловеч, ЕТ “Елимекс – Иван Радевски”, 

“Тера арт 2001” ЕООД и др. (изгаряне на дървесни отпадъци) и “Растителни масла” ООД 

гр.Плевен; “Олива”АД гр.Кнежа; “Златен лъч” ООД гр. Долни Дъбник, СД “Динико Диков, 

Недков и сие” гр. Червен бряг, “Олина 2000” ООД гр. София, пл. гр. Тетевен и “Звезда” АД, Д. 

Митрополия (изгаряне на слънчогледова люспа). 

Брикетиране на дървесни и растителни отпадъци извършват “Плевен Булгартабак” АД, 

“Евро Трейд Кънсалтинг” ЕООД, “ХМ” ООД, “ИТА България” ЕООД и др.  

ГПСОВ, ВиК “Стенето” Троян; ГПСОВ, ВиК Плевен ГПСОВ и ВиК Ловеч – извършват 

обезводняване и уплътняване на генерираните от дейността им утайки. 

Оператори на инсталации за обезвреждане на опасни болнични отпадъци са  УМБАЛ 

Д-р Георги Странски ЕАД и Андрееви ООД, МБАЛ Авис Медика. Обезвреждането включва 

шредиране на болничните отпадъци и последващото им автоклавиране. 

На територията на РИОСВ Плевен населени места с програми за домашно 

компостиране, финансирани от ПУДООС са: 

- гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч - Раздадени са 200 броя биокомпостера.  

- с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч - Раздадени са 193 броя биокомпостера. 

Фамилно компостиране е въведено и в общините Ловеч, Левски и Долни Дъбник, като 

компостерите са закупени с общински средства. Произведеният компост се оползотворява за 

собствени нужди. 
И през 2014 г. специално внимание е отделено на местата (складове, контейнери Б-Б 

куб и централизирани складове) за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за 

растителна защита (негодни ПРЗ) на територията на област Плевен и Ловеч. По смисъла на 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) негодните ПРЗ са отпадъци, във връзка с което 

притежателите им ги управляват (съхраняват и предават за последващо третиране) съгласно 

изискванията на ЗУО и под законовата нормативна уредба по прилагането му. Одобрен е 

проект на МОСВ за “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и 

други препарати за растителна защита” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  

Контейнерите Б-Б куб и централизираните складове за негодни ПРЗ на територията на 

РИОСВ Плевен са общинска собственост. През 2014 г. същите са проверени във връзка с 

мониторинг III ниво – локални почвени замърсявания. За констатираните при проверките 

частични нарушения на стените, на някои от тях са дадени предписания и на същите е 

извършен ремонт, с което е осигурено надеждно съхраняване на събраните в тях отпадъци. Не 

така стои въпроса със собствеността на складовете за негодни ПРЗ. Те са собственост на 

държавни предприятия, общинска, кооперативна, частна (на физически лица и фирми), но има 

и такива с неуточнената собственост, което създава сериозни затруднения на експертите при 

даването на предписания за привеждането им в съответствие и налагането на принудителни и 

административно наказателни мерки.  

Затова усилията ни и през 2014г. отново са насочени и към изясняване на собствеността 

на складовете за негодни ПРЗ. За целта са изпратени писма до компетентните органи- 

Министъра на МЗХ, ОД “Земеделие” Плевен и Ловеч, кметовете на общините и областните 

управители. РИОСВ Плевен участва в работни срещи, организирани от Областен управител на 

област Плевен и Ловеч във връзка с проблемите, свързани с обекти за съхраняване на негодни 

ПРЗ и изясняване собствеността на сгради, в които се съхраняват негодни и с изтекъл срок на 

годност продукти за растителна защита (негодни ПРЗ), разположени на имоти ДПФ-МЗГ, на 

която представляващите РИОСВ Плевен запознаха присъстващите и с проблемите, с които се 

сблъсква при контрол на обекти за съхраняване на негодни ПРЗ. 

За проблемите, стоящи пред РИОСВ Плевен, са уведомени МОСВ, Областните 

управители на област Плевен и Ловеч и Окръжна прокуратура Плевен и Ловеч с молба за 

намеса по компетентност. Получената информация и указания на компетентните органи по 

определяне на собствеността, включително на МОСВ по въпроси относно негодни ПРЗ са 

сведени до знанието на кметовете на общините и областните управители. Периодично са 
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изпращани писма до кметове на общини с предписания за предприемане на мерки по 

компетентност и предоставяне на информация за състоянието на складовете. 

През 2014 г. чрез участие в комисии са проверени 19 склада за негодни ПРЗ, от които 2 

склада на територията на област Плевен и 17 на територията на община Ловеч. Комисиите са 

по Заповеди на Областни управители на област Плевен и Ловеч и във връзка с Постановление 

на Окръжна прокуратура Ловеч. Извършени са и извънредни проверки на 2 склада за негодни 

ПРЗ - на кооперация, обявена в несъстоятелност и по сигнал за новооткрит (не вписан в 

регистъра на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) склад за негодни ПРЗ на 

територията на община Ябланица. Целта на комисиите е да установи собствеността на 

складовете и да набележи мерки за действие при констатиране на несъответствия. 

През 2014 г. отпадъците от два склада са предадени по договор за последващо 

третиране на фирми, притежаващи документи за дейности с отпадъци. Установена е 

собствеността на един склад за негодни ПРЗ. 

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. 

В изпълнение изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, 88 

притежатели са извършили класификация на генерираните от дейността им отпадъци. 

Заверени са 342 бр. работни листа.  

Към 31.12.2014 г. в РИОСВ Плевен са постъпили и проверени 5267 бр. 

идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци. С цел по-ефективно 

проследяване движението на отпадъците, информацията от идентификационни документи е 

въведена в Excel формат. Заверени са 478 бр. отчетни книги.  

 
 

Масово разпространени отпадъци 

 
Масово разпространени отпадъци са отпадъци от опаковки и полимерни торбички; 
негодни за употреба батерии и акумулатори;  излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми 

Контролът по управление на отпадъците е свързан с прилагането на Закона за 

управление на отпадъците и неговите подзаконови нормативни актове, регламентиращи 

екологосъобразното управление на отпадъците от лица, пускащи на пазара продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в т. число и контрол върху 

своевременно и правилно водената от тях отчетност. В резултат на извършените проверки по 

управление на масово разпространени отпадъци се засили интереса на фирмите за привеждане 

на дейностите им с отпадъци в съответствие с изискванията на ЗУО. Констатира се, че големи 

търговски вериги, хотели и предприятия събират разделно отпадъците от опаковки и не 

допускат смесването им с биологични отпадъци, като по този начин са привели дейността си в 

съответствие със ЗУО и подзаконовата нормативна уредба. 

За изтеклата 2014г. бяха планирани 83 броя проверки на фирми, пускащи на пазара 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Освен тях 

са извършени и извънредни проверки, вследствие получени допълнителни задачи от МОСВ, 

областни управители, прокурорски разпореждания, по жалби и сигнали, по искане на 

прокуратура и МВР, за проверка на дадени предписания и др.  
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• Отпадъци от опаковки 

 

 
Отпадъци от опаковки са само около 5 % от 

общия обем на образуваните отпадъци, но поради 

комплексния им характер и разпределението им между 

различни източници, екологосъобразното управление на 

тези отпадъци е сложна дейност. Те съдържат много 

материали, рециклирането на които е от полза за 

опазването на околната среда. Отпадъците са огромна 

загуба на ресурси под формата както на материали, така 

и на енергия. Понастоящем битовите отпадъци (в т.ч. и - 

отпадъците от опаковки) са най-добрият индикатор, с 

който разполагаме за охарактеризиране на общото 

развитие на образуването и третирането на отпадъци в 

страната. 

 Въпреки ограниченият им дял от общия обем на 

образуваните отпадъци, вниманието към отпадъците от 

опаковки е много голямо. Методите за предотвратяване 

(премахване или избягване на определени отпадъци) и 

минимизиране на отпадъците (намаляване на теглото/обема на опаковките), съдействат за 

намаляване на общото количество образувани отпадъци. Изборът на конкретен метод се 

нуждае от структуриран подход - от екологична гледна точка продуктът, опаковката, веригата 

на доставяне и нуждите на потребителя, образуват едно неделимо цяло. Затова, 

предотвратяването на отпадъци не трябва да се разглежда само като количествено и 

качествено намаляване на опаковъчните материали, а по-скоро като част от целия процес на 

производство, дистрибуция, продажбата на потребителя и последващото изхвърляне 

Отпадъците от полимерни торбички също се третират като масово разпространени 

отпадъци. С последните изменения в нормативната уредба, (чл. 1а от Наредбата за определяне 

на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци и ПМС 239/01.10.2012г.), продуктовата такса се 

заплаща за брой полимерна торбичка от лицата, които ги пускат на пазара, с което се цели 

потреблението на пластмасови опаковки да намалява и да се стимулира многократната 

употреба на други разновидности – текстилни, биоразградими и др. 

С цел постигане на по-голяма проследимост и ограничаване на нерегламентирания 

внос на полимерни торбички, се въвежда задължение за лицата, които пускат на пазара 

полимерни торбички, да докладват в Изпълнителната агенция по околна среда количествата, 

пуснати от тях на пазара.  

През отчетния период са извършени 5 бр. проверки на търговски обекти във връзка с 

разделното събиране на отпадъците от опаковки и предаването им на лица, които имат 

разрешение за дейност с отпадъци. Проверявано е за наличие на изградена депозитна или друг 

вид система за многократна употреба на опаковки и изпълнение задължението на търговците 

да приемат обратно от крайните потребители, без заплащане използваните опаковки.  

Извършени са 21 броя извънредни проверки на юридически лица, членове на 

организации по оползотворяване, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 14 от 

ЗУО, членували през периода от месец 01.2013 г. до  30.04.2013 г. в “Екоресурс България”АД. 

Дадени са предписания за изготвяне на документи и заплащане на дължимите лицензионни 

възнаграждения и за привеждане на документите на проверените дружества в съответствие с 

нормативната уредба. 
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• Батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване 
Съгласно политиката на МОСВ, управлението на отпадъците от батерии и акумулатори 

и електрическо и електронно оборудване има две главни цели: 

o Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 

предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда; 

o Икономическа – оползотворяване на материалите, заложени в конструкцията на 

отпадъците от батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване. 

Контролът върху тези потоци масово разпространени отпадъци става както чрез 

проверки на производители и вносители на електрическо и електронно оборудване, батерии и 

акумулатори, така и чрез проверка на лица, извършващи дейности с негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО).  

Въвеждането на електронен регистър за лицата, които пускат на пазара продукти, след 

чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, е необходимо и допринася за 

осъществяване на контрол поради предвидения нов механизъм за заплащане на продуктовите 

такси, както и за изчисляване на пазарния дял на всеки един от участниците на пазара, а 

именно задължените лица по чл. 14, от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Лицата, 

които имат необходимост от това да получават информация за дял на пазара и да знаят какво 

количество трябва да рециклират и оползотворят, са индивидуално изпълняващите 

задълженията си лица по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 от ЗУО, както и организациите по 

оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци. 

През 2014г. са извършени 3 броя проверки на място на лица, вносители на ЕЕО и 

батерии и акумулатори. Дадени са предписания за заплащане на продуктови такси и 

лицензионни възнаграждения за вноса, за регистрация в регистрите на ИАОС и за разполагане 

на съдове за обратно приемане на отпадъци от НУБА и ЕЕО в търговските обекти. Проверени 

са 4 бр. търговски обекти относно упражняване на контрол по спазване на чл.140 от ЗУО. 

Установено е, че отпадъците от батерии не се смесват с общия поток от битови отпадъци. В 

търговските обекти са поставени съдове за обратно приемане на отпадъци от батерии. 

Представени са договори с организации по оползотворяване на отпадъци от батерии и приемо-

предавателни протоколи за предадени отпадъци от батерии. 

В рамките на контрола по разрешителния режим за дейности с отпадъци са извършени 

всички планирани проверки на лица, извършващи дейности с НУБА – 88 бр. и ИУЕЕО – 72 бр.  

Извършени са 4 бр. проверки от експерти на МОСВ и РИОСВ Плевен на „Феникс 

Инверс” ООД в качеството му на лице, извършващо дейности по събиране и третиране на 

ИУЕЕО и сключило договор с организация по оползотворяване. При проверките е осъществен 

контрол върху начина на съхранение и третиране на ИУЕЕО, воденето на отчетност, 

наличието на договори за приемане и предаване на ИУЕЕО и компоненти от него и др. За 

констатирани нарушения – неводене на отчетност в съответствие със ЗУО и съхранение на 

ИУЕЕО в нарушение на условие от издаденото разрешение за дейности с отпадъци са 

съставени 2 бр. АУАН и НП, които са в процес на обжалване.  

• Излезли от употреба гуми 

  С Наредба за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми се цели 

предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда от стари гуми. 

Нормативният акт определя изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, 

оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми. С нея се въвежда 

екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по тяхното събиране, 

транспортиране, съхраняване, оползотворяване 
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Излезлите от употреба гуми се превръщат във все по-голям проблем за страната. 

Причините са комплексни. Много от качествата на гумите, които им придават устойчивост на 

износване, размекване, разграждане под въздействието на ултравиолетови лъчи, разтворители 

и биологични агенти ги правят трудни за преработка и неподходящи за депониране. 

Употребяваните гуми заемат голямо пространство и е трудно да бъдат направени в компактна 

форма, удобна за събиране и транспортиране. Те не са биологично разградими, тъй като 

времето, за което се разлагат, е неопределено. Купищата гуми представляват голяма опасност 

при евентуален пожар, който се гаси изключително трудно и при който се отделят токсични 

газове, дим, пепел и се замърсяват почвата и водата. 

През 2014г. са извършени 16 броя проверки на място на автосервизи, в които се 

извършват продажба и смяна на гуми, в изпълнение на изискванията на ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове. Проверени са възможностите за приемане на излезлите от употреба гуми 

от крайните потребители, воденето на отчетност по реда на Наредба № 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. При проверките се установи, 

че количествата генерирани от дейността ИУГ, съответстват на предадените количества. Не се 

установи пускане на пазара на гуми втора употреба и регенерат от проверяваните обекти. През 

2014 г. е проверена и фирма, извършваща студено регенериране на излезли от употреба гуми 

по утвърдена технология, работеща на ишлеме и фирма, с издадено разрешение за извършване 

на пиролиза на излезли от употреба гуми, неработеща. 

 

• Излезли от употреба моторни превозни средства 
В Закона за управление на отпадъците се определят отговорностите на основните 

икономически субекти, при дейността на които се образуват отпадъци, както и границите на 

тази отговорност. Запазват действието си разрешителните и регистрационни режими относно 

дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци, като в същото време изискванията за издаване на съответните разрешителни 

документи целят опазване на околна среда. Законът установява различни форми за постигане 

на поставяните цели относно рециклирането и оползотворяването на отпадъци, като е дадена 

възможност стопанските субекти да организират колективни системи за изпълнение на 

задълженията си, като се представляват от създадени организации по оползотворяване, 

получила разрешение от Министъра на околната среда и водите. Относно излезлите от 

употреба МПС изрично са предвидени конкретни състави на административни нарушения и 

съответстващите им наказания, засягащи противоправно поведение при извършване на 

дейности по третиране на ИУМПС и компоненти от тях. 

На територията на РИОСВ Плевен, 57 юридически лица имат издадени разрешения за 

дейности с излезли от употреба моторни превозни средства като центрове за 

разкомплектоване и площадки за съхраняване. Във връзка с изискванията на чл.72, ал.2 от 

Закона за управление на отпадъците, те са проверени в рамките на контрола по разрешителния 

режим. Основен проблем, които е разискван с операторите по време на осъществявания 

контрол, е нелоялна конкуренция от физически лица, които извършват нерегламентирано 

третиране на ИУМПС без наличие на конкретна площадка, върху общински терени или в 

частни имоти. Практиката от осъществения през 2014 г. контрол от страна на инспекцията 

върху такива нерегламентирани площадки показва, че даването на предписания и съставянето 

на АУАН има само временен резултат. През отчетния период са съставени 6 бр. АУАН за 

нерегламентирано третиране на ИУМПС, но се установи, че нерегламентираната дейност се 

подновява след определен период. Поради тази причина и с цел осъществяване на ефективен 

контрол е поискано съдействие от Окръжна прокуратура Плевен, ОД на МВР-Плевен и 

Община Плевен за създаване на ред, по който нерегламентирано третираните ИУМПС да се 

изземват и да се предават на лица с документ по чл.35 от ЗУО за извършване на такава 

дейност. 
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• Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 
На територията на РИОСВ–Плевен е изградена система за събиране на отработени 

масла, която включва както предаването им директно на организации по оползотворяване, 

така и на площадки на събирачи на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти. 

Съществува обаче и погрешна практика маслата да се използват за отопление на малки 

автосервизи. Печките, котлите и горивните инсталации не са пригодени да пречистват 

отделящите се токсични съединения, които не само замърсяват околната среда, но са и 

канцерогенни за хората. 
В изпълнение изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти, са извършени 31 бр. проверки, във връзка с разделното им събиране, 

съхраняване, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането им. Приоритет и през 

2014 г. бе предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на отработени масла в печки за 

отопление. Освен извършване на текущ контрол, експертите от РИОСВ Плевен информираха 

проверяваните лица за канцерогенното действие на образуваните вредни вещества при 

нерегламентираното горене на отработени масла. При проверките на лица, действащи на 

територията на РИОСВ – Плевен, не е констатирано несъответствие в генерирани 

(включително налични от предходни години), предадени и налични количества отработени 

масла, както и нерегламентираното им третиране. В почти всички проверени дружества се 

констатира наличие на договори за предаване на отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти, останалите декларират, че ще ги сключат преди предаване на отпадъците. 

На територията на РИОСВ Плевен 2 фирми имат издадени разрешения за рафиниране 

на отработени масла чрез ректификация и последваща очистка, една от който с издадено 

комплексно разрешително, а другата с разрешение за дейности с отпадъци. В издадените на 

фирмите документи по чл.35 от ЗУО са вписани условия, подлежащи  на контрол и имащи за 

цел осигуряване на екологосъобразното им рециклиране. 

 

• Продуктови такси 
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., посл. изм.от 23.08..2013, ПМС 186), се цели продуктовите 

такси да се определят от една справедлива система, която не представлява сериозна 

допълнителна тежест за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци. Таксата се изчислява на тегло и на база брой 

единици, което дава възможност за едно по-добро проследяване и мониторинг.  
При извършените през 2014 г. проверки на задължените лица по чл. 14 от Закона за 

управление на отпадъците е констатирано, че в изпълнение изискванията на Наредбата за 

опаковките и отпадъците от опаковки, за периода 2010-2014г. се е увеличил броят на 

дружествата, които са привели дейността си съгласно изискванията на ЗУО. Нараства броят на 

фирмите, които изпълняват задълженията си по Наредбите за МРО, чрез участие в колективни 

системи, сключвайки договори с организации по оползотворяване и съответно е намалял 

броят на тези, които заплащат продуктова такса в ПУДООС. В ПУДООС са внесени 

продуктови такси на обща стойност 23 557,34 лв., след направени предписания от РИОСВ – 

Плевен. За предходния пет годишен период, постъпилите лицензионни възнаграждения (за 

опаковки) в организации по оползотворяване са в размер на  894 566,21 лв., постъпилите 

средства в ПУДООС са в размер на 174 448,35 лв.  

Извършени са 21 бр. извънредни проверки на лица, членове на “Екоресурс България” 

АД - организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.   

Във връзка с подадени сигнали за пуснати на пазара полимерни торбички с дебелина 

под 25 микрона, са извършени 8 бр. проверки на щандове на Кооперативен пазар – Плевен и 

Кооперативен пазар – Червен бряг. За констатирано пускане на пазара на полимерни торбички 
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с дебелина под 25 микрона и неизпълнено предписание за представяне на документи, 

доказващи начислени и платени продуктови такси, е съставен 1 бр. АУАН. 

По отношение на пуснати на пазара батерии, през 2014г. е извършена  проверка на 

“Батерия” АД за пуснати на пазара батерии през 2013г.  и  на „Крес електрик България” ООД . 

Заплатени са лицензионни възнаграждения за батерии в организация по оползотворяване за 

периода от 01.01.2012г. до 28.02.2014г.  

Във връзка с пуснато на пазара ЕЕО са извършени 3 броя проверки на място на лица, 

вносители на ЕЕО и е установено, че са внесени дължимите лицензионни възнаграждения. 

На територията на РИОСВ – Плевен работят 2 дружества, пускащи на  вътрешен пазар 

свежи масла. Дружествата членуват в организации по оползотворяване на отработени масла – 

“Лубрика – екологични дейности” ООД и “Ойл Рециклейшън” ООД.  

За пуснатите на пазара през периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2014г. гуми след 

извършена проверка на „Автотехника ПМ“ ООД, се констатира, че дружеството е заплатило 

продуктова такса по сметката на ПУДООС и лицензионни възнаграждения в организации по 

оползотворяване на излезли от употреба гуми. 

При проверките е осъществен  контрол на документация по Наредбата за определяне на 

реда и размера на заплащане на продуктова такса – вътрешно-фирмени спецификации и 

месечни справки-декларации, справки по приложения в специализираните наредби, проверени 

са фактури и платежни нареждания и съответствието им с първични счетоводни документи и 

отчети. 

 

• Проверки във връзка с въвеждане на разделно събиране на отпадъци 
 

 
Контролът цели доизграждане на 

съществуващата система за разделно 

събиране на масово разпространени 

отпадъци, с цел последващо увеличаване 

на дела на оползотворяването и 

рециклирането, като методи за 

управление на отпадъците. През 2014г. 

бяха въведени нови схеми на разделно 

събиране, които допълват изградената 

инфраструктура и съответстват на 

целите, поставени с действащата 

нормативна уредба и политиката в сектора, като въвеждане на система за разделно събиране 

на хартия в държавни, общински администрации и други административни и обществени 

сгради. 

През 2014 г. са извършени проверки относно въвеждането на системи за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки на обществени обекти, разположени на територията на 

област Плевен и област Ловеч. В някои от обектите е констатирано, че не е организирано 

разделно събиране на различните по вид и произход отпадъци от опаковки. Дадени са 

предписания за отстраняване на нередностите. Същите са изпълнени. 
Проверени са 4 търговски обекти, част от търговски вериги, действащи на територията 

на РИОСВ – Плевен и 12 бр. общини във връзка с разделното събиране на отпадъци и 

несмесване на отпадъците от опаковки с общия поток битови отпадъци Проверявано е както 

състоянието на площадките и наличието на разделно съхранение, така и всички документи, 

които се издават и попълват от фирмите, в това число счетоводни справки за количествата 

образувани и третирани отпадъци от опаковки и договори с организации по оползотворяване 

на отпадъци от опаковки. 
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Във връзка с писмо на МОСВ за проверки на дейността на организации по 

оползотворяване са извършени 2 бр.проверки – на територията на Община Белене и Община 

Плевен. 

 
5. Отпадъци от черни и цветни метали 

През 2014 г. в РИОСВ Плевен стартира комплексния подход за контрол на площадките 

по чл.38, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Извършиха се 6 бр. комплексни 

проверки на лица, чиято дейност попада в обхвата на чл.38, ал.1 от ЗУО за съответствието им 

със Закона за управление на отпадъците и Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). На операторите са дадени предписания за 

изготвяне на собствена оценка по ЗОПОЕЩ. При проверките се следи за разделното 

съхранение на различните видове отпадъци, воденето на отчетност, наличието на видео 

наблюдение и др. Тенденцията се запазва и в плана за контролната дейност на инспекцията за 

2015 г. 

 
6. Болнични отпадъци: 

При извършването на медицински, научни и други дейности в лечебните и здравни 

заведения се образуват неопасни и опасни отпадъци. Съдържането на инфекциозни елементи в 

тези отпадъци и разнородният им характер налага прецизното контролиране на обработката и 

обезвреждането им. Депонирането не е подходящ метод за обезвреждане на медицински 

отпадъци, тъй като е предпоставка за замърсяване на компонентите на околната среда или е 

предпоставка за риск за общественото здраве. 

С цел опазване на общественото здраве и околната среда тези заведения като 

притежатели на отпадъци са длъжни съгласно нормативните изисквания: 

- да класифицират отпадъците, образувани от дейността си; 

- да разделят отпадъците при източника на образуване по вид, състав и свойства; 

- да спазват условията на съхраняване на отпадъците; 

- да опаковат и обозначават разделно събраните отпадъци; 

- да транспортират отпадъците до мястото за предварително съхраняване на 

отпадъците; 

- да третират самостоятелно и/или да предават за съхраняване, транспортиране и 

третиране отпадъците само въз основа на сключен договор с лица, притежаващи 

съответния документ по Закон за управление на отпадъците за извършване на 

дейности с отпадъци, класифицирани със съответния код, съгласно Наредба №2 от 

2014 г. за класификация на отпадъците; 

- да водят отчетност и да попълват идентификационен документ при предаването на 

опасните отпадъци съгласно изискванията на Наредба №1 от 2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри;  

- да спазват йерархията по управление на отпадъците по смисъла на Закон за 

управление на отпадъците. 

На територията на РИОСВ Плевен се осъществява третиране на болнични отпадъци в две 

автоклавни инсталации – в “УМАБЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД и “МБАЛ Авис Медика” 

ООД. Обезвреждането на болничните отпадъци става чрез автоклавиране, процес основаващ 

се на стерилизация с наситена пара при висока температура и налягане. 

В лечебните и здравните заведения е въведена система за разделно събиране на 

отпадъците от медицинската дейност. Същите успешно въведоха изискванията на Наредбата 

за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри (Наредба №1/2014г.) Води се  отчетност на генерираните 

и предадени за обезвреждане отпадъци. Предаването им за последващо третиране се извършва 

по договор с лица, притежаващи документ съгласно Закон за управление на отпадъците. 
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При извършените през годината 30 бр. проверки, от които 1 бр. комплексна, не са 

констатирани съществени нарушения на изискванията за третиране на болнични отпадъци, 

дадени са 16 бр.  предписания, които са изпълнени в  определения срок. 

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

РИОСВ Плевен търси решаването на всички проблеми, касаещи управлението на 

отпадъците чрез провеждането на планов и извънпланов контрол, съвместни проверки с 

представители на други институции, своевременна реакция на всички постъпили жалби и 

сигнали. 

Овладяването на проблема с отпадъците може да се постигне чрез стриктно спазване на 

пет-степенна йерархия при тяхното управление: 

1. предотвратяване на образуването им; 

2. подготовка за повторна употреба; 

3. рециклиране; 

4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

5. обезвреждане 

Прилагането на всяка една от тези степени трябва да става с активното участие на всички 

заинтересовани страни – граждани, бизнес, не правителствени организации и контролни 

органи.  


