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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 
 

Управлението на битовите отпадъци на територията на общините е отговорност на 

местната власт. Това е сложна задача, която изисква осигуряване на подходящ организационен 

капацитет и сътрудничество между многобройните заинтересовани страни в публичния и 

частния сектор. Управлението на битовите отпадъци включва дейностите по събиране, 

транспортиране, временно съхраняване, третиране, в т.ч. рециклиране и оползотворяване на 

битови отпадъци и осигуряване на необходимата техническа инфраструктура. 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. 

Новият Закон за управление на отпадъците (ЗУО) поставя нови предизвикателства пред 

общинските администрации, като въвежда нови задължения в областта на разделното 

събиране на отпадъци и поетапното постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци. С оглед изпълнението на разпоредбите за разделно събиране на отпадъци, 

бяха изготвени подробни указания относно прилагане изискванията на новия ЗУО и 

необходимостта от своевременно актуализиране на наредбите на общинските съвети за 

управление на отпадъците.  

Съгласно изискванията на чл.22 от ЗУО, Общинският съвет приема наредба, с която 

определя 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 

определя задълженията и отговорностите на задължените лица – домакинствата и други лица, 

които образуват подобни отпадъци. Наредбата следва да регулира и техническите изисквания 

към системите за разделно събиране на посочените видове отпадъци така, че да се изпълняват 

поставените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци, 

включително междинните – определени в § 15 от преходните и заключителните разпоредби на 

ЗУО. Съгласно § 12, от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО, крайният срок за 

изготвяне и приемане на Наредбите по чл.22 от ЗУО е до 13 юли 2014г., т.е. две години след 

влизане в сила на ЗУО.  

Във връзка с горното, бяха изготвени писма до 19-те общини на територията на РИОСВ 

Плевен с указания, свързани с изпълнение на задълженията и отговорностите на местната 

администрация по Закона за управление на отпадъците. Бе изискана информация за напредъка 

по изготвянето и приемането на актуалните общински наредби и планираните мерки, по 

изпълнение задълженията за разделно събиране на битови отпадъци (най-малко от хартия, 

метал, стъкло и пластмаса) и осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата. 

До края на 2013г., в две от общините вече са приети изготвените нови Наредби по чл.22 

от ЗУО. 
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Регионални проекти за управление на битовите отпадъци 

Един от основните приоритети, съгласно Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците в Република България, е изграждането на система от съоръжения, 

осигуряваща екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, 

генерирани в страната.  

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

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 2012 

г. 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 2013 г. стартираха 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионално депо Никопол 
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Регионално депо Никопол 
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Регионално депо Плевен 
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В Регион Луковит е завършено строителството на довеждащата инфраструктура до 

площадката на регионалния център за управление на отпадъците. Строителните работи по 

изграждане на регионалното депо все още не са започнали, тъй като при проведената 

процедура за избор на изпълнител, всички оферти са над индикативната стойност на обекта.  

 
 
 
2. Битови отпадъци  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На териториите на Плевенска и Ловешка област, контролирани от РИОСВ Плевен, в 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати всички 233 населени места. 

Обхватът на системата през 2013г. е достигнал до 99,9%. Шестнадесет от общо деветнадесетте 

общини са със 100% обхват на сметосъбиране и сметоизвозване. Важно условие за 

предотвратяване създаването на нерегламентирани сметища и замърсявания с отпадъци е 

всички населени места и участъци от Републиканската пътна мрежа да бъдат обслужвани от 

система за организирано сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до общинските  

и регионални депа. В общините са закупени допълнително специализирани сметосъбиращи 

автомобили и съдове за твърди битови отпадъци. 
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Засилен е контролът върху локалните замърсявания с отпадъци на територията на 

общините и по участъците от Републиканската пътна мрежа. В изпълнение на Заповед № РД-

0196/16.04.2013г. на Директора на РИОСВ - Плевен за осъществяване на постоянен контрол, 

през 2013 г. експертите от РИОСВ - Плевен са извършили общо 42 проверки на териториите 

на общините и участъци от Републиканската и общински пътни мрежи по отношение на 

нерегламентирани и локални замърсявания с отпадъци.  

 

 
Съществуващи депа за неопасни отпадъци 
 

От съществуващите депа за неопасни отпадъци на територията на РИОСВ –  Плевен, 

заведени в регистъра на ИАОС, действащи са 15 депа, от които 2 регионални и 13 общински.  

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

нормативните изисквания, са извършени 27 бр. проверки, в т.ч. на дружествата - оператори, 

въз основа на договори с общините - собственици на депа. При извършените проверки на 

двете регионални депа (Троян и Ловеч) е констатирано, че нормативните изисквания и 

условията в комплексните разрешителни се спазват. Останалите действащи общински депа се 

експлоатират на основание §4 от ПЗР на Наредба № 6/ 27.08.2013г. за условията и 

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

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Крайният срок за закриването им е до 

въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо. 

В периода 2009 – 2011 г. е преустановена експлоатацията на четири общински депа – в 

Кнежа, Ловеч, Летница, Угърчин. През 2013г. са завършени необходимите съгласувателни 

процедури на работните проекти за закриване и крайна рекултивация на депата и е одобрено 

финансирането им.  
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До края на 2013 г. бяха изпълнени дейностите по техническата рекултивация на 

общинското депо в Угърчин съгласно одобрения проект, финансиран от ПУДООС. Във връзка 

с приемане извършените работи по проекта, са направени 3 бр. проверки, съставени са 

констативни протоколи за извършените дейности по договора с ПУДООС и е проведена 

междуведомствена комисия за приемане техническа рекултивация на депо Угърчин. 

През 2013 г. е извършван системен контрол 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. Резултатите са обобщени в 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 указания на МОСВ. Към края на отчетния период, всички общини са изпълнили 

задълженията по чл. чл.60 и чл.64 от ЗУО. 

 
Закриване на нерегламентирани сметища 
 

През 2013 г. е проведен последващ контрол на закритите сметища през предходните 

периоди. Извършени са 15 проверки на 31 закрити нерегламентирани сметища. Направените 3 

предписания за почистване на открити локални замърсявания в землищата на селата са 

изпълнени в срок. При проверките не са открити новосъздадени незаконни сметища.  

 
Управление на биоразградими отпадъци и утайки от градски пречиствателни 
станции 

Отчитайки проблемите, свързани с депонирането на биоразградими отпадъци и 

глобалното затопляне, се въвеждат норми за поетапно извеждане на биоразградимите 

отпадъци от депата. 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) като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон, както и 

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

хранително-вкусова промишленост, дървопреработвателна, кожарска, текстилна 

промишленост и други. Делът на биоотпадъците варира от 30 до 40% от количеството на 

битовите отпадъци. Ако тези отпадъци бъдат оползотворени, оставащата за депониране 

фракция от битови отпадъци значително ще бъде намалена. Въвеждането на 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, както и на остатъчната фракция 

от процесите на анаеробно разграждане. 

Регламентираните цели за разделно събиране и оползотворяване на биотпадъците, ще 

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

Във връзка с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за 

периода 2009-2013 г., в общинските програми са заложени мерки за управление на 

биоразградими отпадъци. 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. През 2013 г. са 

проверени местата за събиране на “зелени”, растителни отпадъци (тревни и градински) в 

населените места на Общините Червен бряг, Гулянци и Луковит, при което се установи, че се 

води информационна кампания за разделно събиране на “зелените” отпадъци. Контролът за 

недопускане замърсяване на площадките с други отпадъци се извършва със съдействието на 

работници по схеми “Развитие” и се документира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталация за производство на компост за биологично оранжерийно производство – компостиране в 

редове 
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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 и може да бъде използван като: органичен подобрител на почвата; органичен 

тор или като съставка при производството на растежни почвени среди и други. 

Компостирането спомага за развитие на екологично чисто земеделие.  

През 2013 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГПСОВ Плевен - Третиране на утайки, след биологично стъпало на калови изсушителни полета 

 

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 
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микроорганизми (вируси, бактерии и др.), което налага завишен контрол. През отчетната 2013 

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

Алтернативи за оползотворяването на утайките след третиране 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. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПСОВ Ловеч третиране и съхраняване на аеробно стабилизирана, уплътнена и обезводнена утайка  

 

3. Строителни отпадъци 
На територията на РИОСВ - Плевен няма специализирани депа или стационарни 

инсталации за третиране на строителни отпадъци. Разделно събиране се извършва за отпадъци 

с код 17 05 06 – изкопани земни маси, тъй като същите са оползотворими както на 

строителните обекти, така и за запръстяване при депонирането на отпадъци. Настоящата 

практика е строителните отпадъци, които не могат да бъдат оплозотворени, да се извозват на 

действащите общински депа за битови отпадъци. 

За да се намали количеството на строителните отпадъци, подлежащи на депониране, е 

необходимо въвеждане алтернативи на депонирането и изграждане инсталации и съоръжения 

за преработване /рециклиране/ на строителни отпадъци, с цел последващото им 
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оползотворяване. С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали се регламентират изисквания към задължените лица, 

свързани със строителството и разрушаването.  

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци (СО), следва да прилагат 

следния йерархичен ред за третиране на отпадъци: 

1. предотвратяване; 

2. подготовка за повторна употреба; 

3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени; 

4. оползотворяване в обратни насипи;  

5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат 

рециклирани и/или материално оползотворени;  

6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени 

и/или рециклирани по начините упоменати в т.1 – 5. 

Количествените цели за материално оползотворяване на строителни отпадъци се 

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

 

През 2013г. е издаден регистрационен документ за предварително третиране на строителни 

отпадъци на дружество, притежаващо мобилна трошачно-сортировъчна инсталация. 

Извършена е и проверка на обект, разположен в обхвата на контрол от страна на РИОСВ 

Плевен, на който дружеството е извършило третиране на строителни отпадъци, с цел 

последващо материално оползотворяване. 
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4. Производствени  и опасни отпадъци  
През 2013 г. са проверявани основно обекти, третиращи производствени и опасни 

отпадъци и имащи издаден документ или подлежащи на издаване на документ за дейности с 

отпадъци – 212 бр. в т.ч 41 бр. в рамките на комплексни проверки по контролната дейност. 

Проверявани са и 399 бр., в т.ч 52 в рамките на комплексни проверки, генератори на отпадъци, 

определени във основа на извършена оценка на риска на обектите. Контролират се условията, 

при които се извършва третирането на отпадъците и съответствието им с издадените 

разрешителни документи, начините за съхранение и воденето на отчетност по отпадъците. 

Запазва се положителната тенденция от 2012 г. за увеличаване броя на фирмите, въвели 

разделно съхранение на отпадъците си, водещи отчетни книги за отпадъците и предоставящи 

идентификационни карти за извършен превоз на опасни отпадъци. 

И през 2013 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 (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.  

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

РИОСВ Плевен са общинска собственост. Складовете са собственост на държавни 

предприятия, общинска, кооперативна, частна (на физически лица и фирми). Основен проблем 

е, че има и такива с неуточнената собственост, към което бяха  насочени усилията през 2013 г. 
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Направени са справки по заснети географски координати и уточнен поземлен имот в 

общините, ОД “Земеделие”, Плевен и Ловеч както и по скици, издадени от АГКК - Служба 

геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Ловеч, и др. На собственици и кметовете на 

общини, на територията на които са разположени складoвете за негодни ПРЗ са изпратени 

писма. Отново са запознати с изискванията на ЗУО и под законовата нормативна уредба по 

прилагането му, и в частност задълженията на притежателя на опасни отпадъци от ПРЗ. 

Дадени са предписания  във връзка с недопускане замърсяване на компонентите на околната 

среда. В резултат на това 25 склада са обезопасени - извършен е ремонт, поставени са 

маркировки, охрана или въведен ред за контрол, в последствие отпадъците от ПРЗ, от девет 

склада са предадени за обезвреждане и складовете са санирани. Голяма част от складовете за 

ПРЗ с неизяснена собственост до момента се поддържат (обезопасяват или ремонтират) и 

контролират от кметствата на населените места. И през 2013 г. периодично са изпращани 

писма до кметове на общини с предписания за предприемане на мерки по компетентност и 

предоставяне на информация за състоянието на складовете с неизяснена собственост и такива 

в лошо състояние. За неизпълнение на дадени предписания по Закон за управление на 

отпадъците са съставени АУАН (акт за установяване на административно нарушение) на две 

земеделски кооперации, собственици на складове за негодни ПРЗ.  

През 2013 г. са извършени проверки на място на 26 склада за негодни ПРЗ (от тях на 17 

е извършен последващ контрол по дадени предписания по ЗУО). Проверени са и 

централизираните складове и контейнери Б-Б куб (планови проверки във връзка с мониторинг 

на почви). РИОСВ Плевен инициира извънредни проверки от комисии с участието на 

представители на ОУ ПБЗН, РЗИ, ОДБХ, на съответната община и кмета на населеното място 

на складове за негодни ПРЗ в лошо състояние. Участия взехме и в проверка на складовете на 

територията на община Долна Митрополия по заповед на кмета на общината. При проверките 

не е констатирано замърсяване на компоненти на околната среда с негодни ПРЗ.  

По въпроси, отнасящи се до складовете за негодни ПРЗ, които не са в компетенциите и 

правомощията на РИОСВ, е практика търсенето на съдействие от съответните компетентни 

органи.  

Изпратени са писма до ново установените собственици на складове за негодни ПРЗ.  

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. Окончателното проектно предложение ще изключва пестициди, 

намиращи се в кооперативни и частни складове, както и в складове с неясна собственост.  

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

включително централизирани и контейнери - ББ куб, собствеността им, извършена 

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

включително ремонт складове и огради, охрана и контрол. 

 

Към 31.12.2013 г. в РИОСВ Плевен са постъпили и проверени 5042 бр. 

идентификационни документи по Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ 

бр.10/2013 г.), отразяващи транспортирането на опасни отпадъци от генераторите им до 

лицата, извършващи оползотворяването или обезвреждането им. С цел по-ефективно 

проследяване движението на отпадъците, информацията от идентификационни документи е 

въведена в Excel формат. Заверени са 1398 бр. отчетни книги. Броят им в сравнение с 2012 г. е 

значително по-голям поради влизане в сила на Наредба № 2 (ДВ бр.10/2013 г.), въвеждаща 

нови образци на отчетни книги за отпадъците. 

На територията на РИОСВ Плевен, редица 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 и като добавки към клинкера и цимента, за което има издадено комплексно 



 III. 1.  14 

разрешително КР № 76/2005. 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-307-00 от 15.03.2013 г 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. 

“Полихим СС” ЕООД регенерира отработени масла в 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 № 21/2004, 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, ЕТ “Сима - Яким Михов”, “Есмос” АД, „Сторгозияпласт” ЕООД, 

„Унитрейд-БГ” ООД 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. 

“Балкантрейд” ЕООД, Троян има издадено разрешение № 08-ДО-293-00/12.02.2013 

като оператор на  Инсталация за оползотворяване на отпадъци от РЕТ бутилки с капацитет 

2000 т/г. и Инсталация за оползотворяване на отпадъци от тетрапак опаковки с капацитет 1600 

т/г., които не са действащи през 2013 г. “Колеко норд” ЕООД, Плевен, “Осъм” АД, ЕТ 

“Велиан Марков”, “Ванекс” ЕООД и др. извършват сортиране и балиране на отпадъци от 

опаковки. 

“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-349-00/04.09.2013 – в електродъгови пещи- 2 бр. и индукционни пещи-

2 бр. 

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

Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци, 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. автоклави за вулканизация. Дружеството работи на ишлеме. 

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. 
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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 

гр.Троян, “Явор ДД” ЕООД гр.Тетевен,”Осъм” АД гр.Ловеч и др. – изгаряне на дървесни 

отпадъци и “Растителни масла” ООД гр.Плевен; “Олива”АД гр.Кнежа; “Златен лъч” ООД гр. 

Долни Дъбник, СД “ДиникоДиков, 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. 

“Оранжерии Гимел II” ЕООД извършва компостиране в купове на собствени отпадъци 

от зеленчукопроизводство и дървесни (клони от почистване на паркове) и производство на 

зрял компост за собствени нужди, с производителност 300/350 т/год.); 
 

Във връзка с осъществяване на ефективен превантивен контрол по опазване на 

околната среда от въздействието на отпадъците, през 2013 г. са издадени 72 бр. разрешения по 

чл.67 от Закона за управление на отпадъците, от които 59 бр. нови и 13 бр. изменения и 

допълнения на издадени разрешения. Извършена е регистрация и са издадени 91 бр. 

регистрационни документи по чл.78 от ЗУО, в т.ч 80 бр. нови и 11 бр. изменения и 

допълнения.  РИОСВ Плевен е провела 10 бр. процедури по прекратяване на документи по чл. 

35 от ЗУО  - на ниво заявление, както и прекратяване действието на издадени документи. През 

отчетния период има и 3 бр. отказа за издаване на разрешителни документи поради 

несъответствия с екологичното законодателство. В изпълнение изискванията на Наредба № 3 

за класификация на отпадъците, 128 притежатели са извършили класификация на 

генерираните от дейността им отпадъци. Заверени са 631 бр. работни листа.  

В сравнение с 2012 г., е увеличен броя на издадените разрешения и регистрационни 

документи поради новите изисквания, касаещи разрешителния режим, а именно прилагане на 

§ 7, ал.1 и ал.5 от ПРЗ на ЗУО.  
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Стриктно се спазват разпоредбите на чл.70, ал.2 и чл.72, ал.2 от ЗУО – преди издаване 

на документ по чл.67 от ЗУО, да се прави проверка на място относно съответствие на 

подадената в заявлението информация с реалната обстановка, както и съответствието на 

площадката, на която ще се третират отпадъците, с нормативните изисквания. Веднъж 

годишно се проверява и изпълнението на условията, вписани в документите по чл.35 от ЗУО. 

От извършения контрол се установи, че основни затруднения фирмите срещат с воденето на 

отчетност по реда на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. 
 

С цел предотвратяване нерегламентирания внос на отпадъци, РИОСВ Плевен има 

принципно споразумение с ГКПП Сомовит – Никопол за взаимно уведомяване. През 2013 г. в 

РИОСВ Плевен постъпиха 5 бр. писма от Главна дирекция “Гранична полиция”, ГПУ - Петрич 

за внос на излезли от употреба гуми. РИОСВ Плевен извърши документални проверки и даде 

предписания на задължените лица  с цел осъществяване събираемост на продуктови такси.  

 
Масово разпространени отпадъци 

В действащия Закон за управление на отпадъците са прецизирани задълженията на 

притежателите на отпадъци да осигуряват подходящото им третиране по начин, който не 

въздейства отрицателно върху околната среда и човешкото здраве. Налага се  принципа за 

“разширена отговорност на производителя” – определят се мерки като обратно приемане на 

отпадъците, след употребата на тези продукти, управление на отпадъците и финансовата 

отговорност. 

Принципът “замърсителят плаща” изисква разходите за оползотворяване или 

обезвреждане на отпадъците, да бъдат поети от настоящия им притежател. Лицата, пускащи на 

пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, 

трябва да организират системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване. В обхвата на задълженията е и постигането на цели за рециклиране и 

оползотворяване, което може да бъде изпълнено индивидуално чрез обратно приемане на 

продуктите в мястото на продажба или чрез колективни системи, представлявани от 

организации по оползотворяване. 

Към момента такива изисквания съществуват за следните масово разпространени 

отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; негодни за употреба батерии и 

акумулатори;  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от 

употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли 

от употреба гуми 

Превантивният, текущ и последващ контрол по управление на отпадъците са свързани 

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. 

През докладвания период са извършени общо 239 броя проверки на фирми, пускащи на 

пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. При 

съпоставянето на извънредните проверки към общия брой извършени проверки се вижда, че 

почти 60 % от извършените проверки по управление на отпадъците са извънредни, 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., вследствие на което, общият брой на проверените обекти от експертите нараства 

значително.  

• Отпадъци от опаковки 
Опаковките представляват сравнително голям дял в общия поток от отпадъци. 

Нараства използването на хартиени и картонени опаковки. Като цяло, това е полезна 

тенденция, защото тази категория отпадъчен материал има предимства в екологичен аспект и 
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се рециклира по-ефективно. Хартията и картонът са единствените материали, които отговарят 

на европейски стандарт, определящ вторичните суровини. Поради това са и сред най-

рециклираните опаковъчни материали. На рециклиране подлежат и металните и пластмасови 

опаковки, поради което е необходимо да се засили тяхното събиране. 

 

 

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 2013г. 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 57 броя извънредни проверки на дружества, членове на организации по 

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

през периода от месец 01.2012г до  01.06.2012г. в “Импакт Корпорейшън”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  

• Негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване 
 Един от най-големите замърсители на околната среда са батериите. Все по-

нарастващата им употреба генерира огромно количество тежки и опасни химикали, които чрез 

отпадъците могат да попадат в почвите и да способстват за непредсказуеми последици в 

бъдещето. 

Според изискванията, всички батерии трябва да могат да се изваждат от уредите, а на 

опаковките на батериите задължително да се отбелязва тяхната трайност. Има изисквания за 

маркиране на батериите и акумулаторите с оглед информиране на крайните потребители за 

разделното им събиране и за съдържанието на тежки метали в тях Всички търговци и 

вносители на батерии, производители и големи търговски вериги трябва да приемат негодните 

за употреба батерии, без да им се  заплаща за това Контролната дейност е по отношение на 

изисквания за пускане на пазара, съхранение, разделно събиране, рециклиране, 

оползотворяване и обезвреждане на този тип продукти 
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През 2013г. са извършени 4 броя проверки на място от експерти от РИОСВ - Плевен на 

лица, вносители на електрическо и електронно оборудване 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 негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване в търговските обекти. Извършени са 6 бр. проверки в търговски 

обекти относно упражняване на контрол по спазване на чл.140 от ЗУО, касаещ спазването на 

изискванията относно управлението на негодните за употреба батерии и акумулатори. 

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. 

 

• Излезли от употреба гуми 
В целия свят непрекъснато се произвеждат и използват гуми. Излезлите от употреба 

гуми представляват сериозен проблем за околната среда, тъй като са трудно разградими, а при 

горенето им се отделят канцерогенни газове и изхвърлени на нерегламентирани места могат 

да предизвикат сериозни проблеми. 

Излезлите от употреба гуми трябва да бъдат рециклирани - оползотворени или 

преработени по подходящ начин и затова се търсят целесъобразни и приемливи екологични 

решения.  

През 2013г. експерти от РИОСВ –Плевен са проверили 15 броя обекти, 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 № 2 за реда и образците, 

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

публични регистри, договори за предаване на излезли от употреба гуми (ИУГ). При 

проверките се установи, че количествата генерирани от дейността ИУГ, като цяло 

съответстват на предадените количества. Не се установи пускане на пазара на гуми втора 

употреба и регенерат от проверяваните обекти. През 2013 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.  

С цел предотвратяване нерегламентирания внос на отпадъчни гуми, РИОСВ Плевен 

има принципно споразумение с ГКПП Сомовит – Никопол за взаимно уведомяване. През 2013 

г. в РИОСВ Плевен постъпиха 5 бр. писма от Главна дирекция “Гранична полиция”, ГПУ - 

Петрич за внос на излезли от употреба гуми. РИОСВ Плевен  е извършила документални 

проверки и е дала предписания на задължените лица  с цел осъществяване събираемост на 

продуктови такси.  

 

• 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 обаче не са пригодени да пречистват 

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

канцерогенни за хората. 
Приоритет през 2013 г. бе предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на 

отработени масла в печки за отопление. Извършени са 32 бр. проверки. Освен извършване на 
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текущ контрол, експертите от РИОСВ Плевен информираха проверяваните лица за 

канцерогенното действие на образуваните при нерегламентираното горене на отработени 

масла диоксини и фурани.  

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

на отработени масла чрез ректификация и последваща очистка. В издадените на фирмите 

документи по чл.35 от ЗУО са вписани условия, гарантиращи 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 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 2009-2013г. в ПУДООС са внесени продуктови такси на обща стойност 

31 015,20 лв., след направени предписания от РИОСВ – Плевен. За предходния пет годишен 

период, постъпилите лицензионни възнаграждения (за опаковки) в организации по 

оползотворяване са 1 045 721,90 лв. 

Установено е, че за пуснати на пазара гуми, през 2013г. са заплатени 341 056 лв. 

лицензионни възнаграждения в организациите по оползотворяване на отпадъци от гуми – 

“Гумирек” АД и “Екомедиана 2010” АД. През 2013 г. са проверени 4 юридически лица, 

производители и вносители на електрическо и електронно оборудване. Внесените 

лицензионни възнаграждения в организации по оползотворяване по (ЕЕО) са в размер на 55 

610,32 лв.  

По отношение на пуснати на пазара батерии, през 2013г. са проверени  юридически 

лица и е установено, че са внесени лицензионни възнаграждения в размер на 4445.57 лв. – за 

периода  м.01- м.09.2013г.  

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. Внесените лицензионни 

възнаграждения през 2013г., отнасящи се за същата година, са в размер на 435 410.62 лв. 

Във връзка с начислени еко-такси за пуснати на пазара автомобили, за предходния 

тригодишен период са начислени и платени лицензионни възнаграждения в “Автоекобул” АД 

в размер на 48 068.40 лв. и в  “Българска рециклираща компания” АД – 40 740 лв. 

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 2013г. 

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. 
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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, са проверени 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. 

Развитие на системите за разделно събиране в общините 

В началото на годината са изпратени писма с указания до общините на територията на 

РИОСВ Плевен, свързани с изпълнение задълженията по чл.19 от ЗУО и Наредбата за 

опаковките и отпадъците от опаковки и предоставяне на информация относно сключените 

договори и планираните мерки за изпълнение на задълженията за изграждане системи за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки.  

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 такива отпадъци. Относно 

изпълнение на задълженията за разделно събиране на битови отпадъци, в това число отпадъци 

от опаковки и степента за развитие на системите за разделно събиране, са извършени 15 

проверки. Общините изпълняват заложените мерки в общинските програми относно 

разделното събиране на масово разпространените отпадъци чрез сключване на договори с 

организации по оползотворяване и/или дружества, притежаващи необходимите разрешения.  

През 2013г в 10 от общините са действали системи въз основа на договори с 

организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. В една от тях, договорът е 

прекратен през месец април по искане на организацията, с мотив недостатъчно количество на 

събираните отпадъци от опаковки на територията на общинският център. 

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.  

 
5. Отпадъци от черни и цветни метали 

С влизане в сила на новия Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за извършване на 

дейности с отпадъци от черни и цветни метали, се изисква разрешение по чл.67 от ЗУО, а не 

лиценз. Лицата, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни 

и цветни метали, издаден по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, имаха 

гратисен период от 6 месеца от влизането в сила на закона, да подадат заявление за 

получаване на разрешение по чл. 67 от ЗУО до директора на РИОСВ, на чиято територия са 

разположени площадките за извършване на дейности с отпадъците. Във връзка с това 

изискване, през 2013 г. са извършени 55 бр. проверки на лица, извършващи дейности с 

отпадъци от черни и цветни метали, метални опакови, ИУМПС, НУБА и ИУЕЕО и подали 

заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци. При проверките е съпоставяна 

подадената в заявленията за издаване на разрешения за дейности с отпадъци информация с 

реалната обстановка и са давани предписания относно привеждане на площадките в 

съответствие с нормативните изисквания и за отстраняване на нередовности в подадената 

документация. 

Контрол по условията, разписани в издадените разрешения по чл.67 от ЗУО е 

осъществяван през цялата година. Една част от проверките са извършени съвместно със 

служители на ОД на МВР Плевен и Ловеч. Основните от проблеми, които срещат фирмите 

при спазване на условията на издадените разрешения за дейности с отпадъци, са свързани с 

коректното обозначаване на отпадъците с кода и наименованието им съгласно Наредбата за 

класификация на отпадъците и воденето на отчетност.  
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6. Болнични отпадъци: 

Болничните отпадъци са съставени от всички видове отпадъци, генерирани от здравните 

заведения като, болници, клиники, лекарски кабинети, стоматологични кабинети, ветеринарни 

съоръжения и други медицински лаборатории и изследователски съоръжения. Те 

представляват сериозна заплаха за околната среда и здравето на хората, поради  съдържанието 

на опасни вещества в тях, както и възможността при неправилното им третиране и 

съхраняване да възникнат зарази и епидемии. Разнородният характер на  тези отпадъци, често 

съдържащи някои инфекциозни елементи, налага прецизното контролиране на обработката и 

обезвреждането, които да се извършват по безопасен начин за живота и здравето на хората и 

опазването на околната среда. Поради факта, че около 15% от болничните отпадъци са 

заразени с инфекциозни агенти, като това могат да бъдат микробиологични изследвания, кръв 

и кръвни продукти, телесни части, отпадъци от пациенти със заразни болести, патологични 

видове и др., те подлежат само на инсинерация. Тук депонирането не е подходящ метод за 

обезвреждане на медицински отпадъци и може да доведе до възникване на заплаха за живота и 

здравето на хората и чистотата на околната среда. 

Третирането на болнични отпадъци на територията на РИОСВ Плевен се осъществява 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 останалите здравни заведения е въведена и функционира система за разделно събиране 

на отпадъците от медицинската дейност и останалите отпадъци. Същите успешно преминаха 

през въвеждане на новите изисквания на наредбата за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри (Наредба №2/2013г.). Води се  отчетност за генерираните и предадени за 

обезвреждане отпадъци. Предаването им се извършва по договор, на фирми с документ по 

Закона за управление на отпадъците, за последващо третиране. 

При извършените през годината 31 проверки, от които 3 комплексни, не са констатирани 

съществени нарушения на изискванията за третиране на болнични отпадъци, дадени са 14 

предписания, които са изпълнени в  определения срок. 

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

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.  


