
РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ПЛЕВЕН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т 
 

за дейността на РИОСВ - Плевен 

за 2019 г. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ 

За Директор на РИОСВ-Плевен 

съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г. 

на Министъра на околната среда и водите 

 

 

 

 

 
февруари 2020 г. 



РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ПЛЕВЕН 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

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

страни, изводи  

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

спрямо 2018 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2018 г.  

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2018 г.  

 

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

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

2018 г., резултати. 

  

2.1. Въздух (Приложение № 1) 

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:   

 Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; големи горивни 

източници;  

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници; 

 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини; 

 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични 

съединения в разтворители;  

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

лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители; 

 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой; 

 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на 

парникови газове. 

2.1.2  Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации 

и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. 

Резултати. 

 

2.2. Води (Приложение № 2) 

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

 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

вкл. пречиствателните станции към тях: 

o контрол общо за всички обекти;  

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

формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества;  

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

лошо от добро; 

 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води: 

o контрол общо за всички обекти; 

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

вещества, общи и специфични замърсители; 



 

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

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

отпадъчни води;  

o контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води; 

 Изводи 

o за осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в 

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

комплексните разрешителни по реда на ЗООС;  

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

за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните 

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

повърхностни водни обекти; 

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

издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти 

и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 

източници на замърсяване; 

2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на 

приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични 

замърсители; 

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

предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби 

и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати. 

 

2.3. Почви (Приложение № 3) 

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

употреба препарати за растителна защита; 

2.3.2 Оценка на състоянието на почвите, мониторинг. 

2.3.3 Рекултивации. 

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

 

2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4) 

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

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

 Битови отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни 

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

електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни 

средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба 

гуми; 

 Производствени отпадъци; 

 Съоръжения за третиране на отпадъци; 

 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци; 

 Контрол на търговци и брокери на отпадъци; 

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

превози на отпадъци. 

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по 

регистрирани жалби/ сигнали. 

 

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) 

(Приложение № 5) 



 

2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, 

ЗБР, ЗЛР, ЗГМО и издадени административни актове. Резултати 

2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

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

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

за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Решения 

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

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

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

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

ОС; писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

 

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

оценка (ЕО) (Приложение № 6) 

2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС 

2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати 

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 

7) 

2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени 

Комплексни разрешителни. Резултати  

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

2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ 

2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични 

щети (за РИОСВ, където се изпълняват такива програми) 

2.7.5. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум. 

2.7.6. EMAS 

2.7.7. Екомаркировка на ЕС 

 

 

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

(Приложение № 8) 

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

съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, 

Раздел I от ЗООС. Резултати 

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

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

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

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

опаковането на вещества и смеси (CLP) 

 Регламент №648/2004 относно детергентите 

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

 Регламент № 2017/852 относно живака 

 Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

 Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси 

 

2.9. Комплексни проверки (Приложение № 9) - Резултати. 

 

3.  Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при 

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи 



 

3.1. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС;  

3.2. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след 

постановен административен акт с характер „да се извърши ОВОС“; 

3.3. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  

 

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

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи  

 

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и 

регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда 

(Приложение № 11) 
2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и 

проблеми (Приложение № 12) 

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

при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура 

(Приложение № 13) 
4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и 

представители на обществеността. 

5. Анализ на дейностите по други текущи задачи 

 

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel): 

 

 

1. Въздух; 

2. Води; 
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4. Управление на отпадъците;  
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7. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване; 
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повишаване на екологичното съзнание и култура. 
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І. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2019 г. - слаби и силни страни, 

изводи  

В плана за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2019 г. са включени 

проверки за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на 557 от общо 

1358 обекта, вписани в „Регистъра на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки 

от РИОСВ”. При изготвяне на плана са взети в предвид нормативните изисквания за 

честота на проверките, направен е обобщен систематичен анализ на риска, отчетени са 

приоритетите за контрол за годината по компоненти и фактори на околната среда, 

наличието на съставени актове за установяване на административни нарушения на 

операторите, постъпили жалби и сигнали за съответните обекти, издадени предписания и 

др. 

В края на 2019 г. е отчетено, че всички планирани за контрол обекти са проверени. 

През отчетния период са направени общо 1009 проверки (703 планови и 306 извън 

предвидения план), при които са проверени 847 обекта , от които 557 по план и 290 

невключени в план 2019. Обобщена информация за осъществената контролна дейност е 

дадена в таблица 1: 

Таблица 1. Kонтролна дейност за 2019 г. – обобщена 

Общ брой 

обекти, 

подлежащи 

на контрол от 

РИОСВ, 

съгласно 

Таблица 1.1. 

от Плана за 

КД за 2019 г. 

Брой 

планирани 

обекти за 

контрол, 

съгласно 

Таблица 

2.1. от 

Плана за 

КД за 2019 

г. 

Брой проверени обекти през 

2019 г. 

Брой извършени проверки през 

2019 г. 

Планирани с 

Плана за КД 

за 2019 г. в 

Таблица 2.1. 

Извън 

Плана за 

КД за 2019 

г. - 

невключени 

в Таблица 

2.1. от 

Плана за 

КД 2019 г. 

Извършени 

планови 

проверки от 

планираните 

в Таблица 

2.2. от Плана 

за КД за 

2019 г. 

Извършени 

извънредни 

проверки - 

невключени в 

Таблица 2.2. 

от Плана за 

КД за 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

1358 557 557 290 703 306 

 

Силните страни на контролната дейност през 2019 г. могат да се обобщят, както 

следва: 

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

в т.ч. и при извънредни проверки;  

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

ресурсите (финансови, човешки и материали);  

 Действащите процедури, регламентиращи превантивната и контролна дейност на 

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

работата на инспекцията; 

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

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

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

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

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

комисии за рекултивация на нарушени терени; 
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 Засилен е контролът съвместно с органите на МВР и НАП на площадки, на които се 

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

 Поддържа се добра комуникация с общините с нарушено качество на атмосферния 

въздух - Плевен, Ловеч, Никопол и Троян. Всички общински програми по чл. 27 от 

ЗЧАВ, за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на нормите за КАВ, са актуализирани, 

извършват се съвместни проверки по компетентност при жалби/сигнали;  

 В резултат на извършените през 2019 г. проверки на обекти за съхранение на негодни 

ПРЗ и дадени предписания, е извършено гаранционно обслужване на Б-Б кубовете в с. 

Крушовене и в гр. Левски. Също така са предприети действия за обезопасяване на склада 

в с. Реселец; 

 Във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО, по глава шеста от ЗООС, са получени 151 

становища, в т.ч.: 50 становища от БДДР; 96 становища от РЗИ (Плевен и Ловеч); 1 

становище от ИАОС, 2 становища от Дирекция Природен парк „Персина“, 2 становища 

от Областна дирекция „Земеделие“. 

 Запазва се въведения ротационен принцип на експертите, осъществяващи контролна 

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

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

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

документи; 

 Няма настъпили големи аварии с опасни вещества благодарение на прилагането на текущ 

и превантивния контрол за спазване на законодателството по управление на риска от 

големи аварии.  

Установени слаби страни през отчетния период са: 

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

нарушения на екологичното законодателство. 

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

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

извършване на нарушението и извършителя. 

3. Невъзможност за установяване на стопанисващото лице на имоти в защитени територии 

и защитени зони, когато те са държавна собственост и не са горска територия. 

4. Нерегламентираните дейности с ИУМПС са най-често срещаното нарушение по закона за 

управление на отпадъците. Те се прекратяват след извършените проверки и съставени 

АУАН. 

 

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

прилагане на екологичното законодателството по компонентите и факторите на околна 

среда, на много добро ниво.  

 

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

спрямо 2018 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

 

Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2019 г. е съобразен с  

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

фактори на околната среда. За контрол през 2019 г. са планирани 557 обекта от „Регистъра на 

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

обекти са проверени. Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2019 г. е 

изпълнен на 100%..  

Броят на извършените планови проверки през 2019 г. спрямо 2018 г. е намален от 749 на 

703. Относително се запазва броя на контролираните обекти, във връзка прилагането на 
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комплексен подход при осъществяване на контрола, участието на поне двама експерти при 

проверка на един обект, както и необходимостта от извършване на голям брой извънредни 

проверки. 

Планови проверки и обекти за контрол през 2018 г. и 2019 г.
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Изпълнението на плана за контролна дейност за 2019 г. по компоненти и фактори на 

околната среда е отразено в таблица 2. 

Таблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2019 г. по компоненти и 

фактори на околната среда 

 

№ 

Компоненти/ 

фактори на 

ОС 

Брой обекти, 

планирани за 

контрол, 

съгласно 

съответните 

таблици по 

компоненти и 

фактори от 

Плана за КД 

за 2019 г.  

Брой проверени 

обекти                                                                                                                                    

(от 

планираните) 

Брой 

планирани 

проверки, 

съгласно 

Плана за КД 

за 2019 г. 

Брой 

извършени 

планови 

проверки 

% на 

изпълнение на 

Плана за КД за 

2019 г. спрямо 

проверени 

обекти 

1 2 3 4 5 6 7 

1. КР 18 18 19 19 100 

2. 
СЕВЕЗО 

обекти 
5 5 5 5 100 

3. Въздух 100* 100* 101* 101* 100 

4. Води 97 97 121 121 100 

5. Почви 12 12 12 12 100 

6. Отпадъци 216 216 216 216 100 

7. Химикали 36 36 36 36 100 

8. Шум 8 8 8* 8* 100 

9. 
Биологично 

разнообразие 
20 20 20 20 100 

10. 
Защитени 

територии 
26 26 26 26 100 

11. 
Защитени 

зони 
8 8 8 8 100 

12. ЗЛР 22 22 22 22 100 

13. ОВОС и ЕО 95 95 95 95 100 
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14. 

Екологична 

отговорност*

* 

9 9 9 9 100 

15 

Ограничаване 

изменението 

на климата 

2 2 2 2 100 

16. ГМО 3 3 3 3 100 

17. EMAS           

18. 
Екомаркиров

ка на ЕС 
          

ОБЩ БРОЙ           

17. 

Комплексни 

проверки (на 

обекти без 

КР) 

44 44 44 44 100 

ОБЩ БРОЙ 621 621 638 638   

 

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

1.2. Анализ на извършените извънредни проверки, включително сравнение спрямо 2018 г. 

 

През отчетния период са извършени 306 извънредни проверки на 290 обекта. Причините, 

наложили извършването на извънредни проверки са отразени в таблици 3: 

Таблица 3. Извънредни проверки 2019 г. 

  

По 

изпълне

ние на 

предписа

ние 

По 

жалба/ 

сигнал 

По заповед/ 

писмо на 

министъра/ 

директора на 

РИОСВ 

По 

заповед/                                                                                                                                                                              

писмо на 

областния 

управител 

По 

искане 

на 

прокурат

урата / 

МВР 

По 

постъп

ило 

ИН 

По издаване на 

разрешителен/                                                                                                                           

регистрационе

н документ от 

РИОСВ 

По искане 

за промяна 

на 

наложени 

текущи 

санкции 

Участие в 

ДПК* 
Други* 

Общ 

брой  

Извършени 

проверки 

бр. 

55 86 37 0 24 0 6 18 27 80 306 

Проверени 

обекти бр. 
52 81 36 0 24 0 6 17 27 74 290 

 

 

Извънредните проверки са представени на следната графика: 



 5 

55

86

37024

0

6

18
27

136

По изпълнение на предписание

По жалба/ сигнал

По заповед/ писмо на министъра/
директора на РИОСВ

По заповед/                                                  
писмо на областния управител

По искане на прокуратурата / МВР

По постъпило ИН

По издаване на разрешителен/             
регистрационен документ от РИОСВ

По искане за промяна на наложени
текущи санкции

Участие в ДПК

Други*
 

Направените 136 извънредни – други**проверки са по искане на ИАОС, по писма от 

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

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

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

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

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

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

съвместни проверки с кметове на общини и други. 

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

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

предписания, по искане на МОСВ, прокуратура/МВР, участие в ДПК* (не влизат в колона 

„общ брой”) и други. 

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

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

намаляване броя на извънредните проверки, РИОСВ - Плевен прилага: 

 препращане по компетентност на общините на жалби и сигнали, касаещи 

правомощията на общинските еко-инпсекторати и изискване на информация за 

предприетите действия; 

 съвместяване при възможност на извънредните с плановите проверки на съответните 

обекти. 

 

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, включително сравнение спрямо 2018 г.  

 

 

През 2019г. са съставени 25 броя актове за установяване на административни нарушения 

/АУАН/ и са издадени 21 броя наказателни постановления /НП/ на обща стойност 46 350 лв. 

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

нарушения. Прекратени са 6 броя съставени актове за установяване на административно 

нарушение с резолюция за прекратяване на административно-наказателни преписки, (от тях 

4 броя са по съставени АУАН през 2019 г. и 2 броя са по съставени АУАН през 2018г.). 

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

 3 /три/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност     

564,00 лв. ;  
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 4 /четири/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на стойност 2 760,00 лв. 

Отменени са 3 /три/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 5 /пет/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

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

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

Издадени са 6 /шест/ заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. 

 

За сравнение през 2018г. са съставени 44 броя актове за установяване на 

административни нарушения /АУАН/ и са издадени 33 броя наказателни постановления /НП/ 

на обща стойност 64 400 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за 

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

установяване на административно нарушение с резолюция за прекратяване на 

административно-наказателни преписки. 

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

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

2452,00 лв. ;  

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

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

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

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

текуща санкция за замърсяване на воден обект. 

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

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

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

 

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

фактори – включително предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и 

сравнение спрямо 2018 г., резултати  

 

2.1. Въздух (Приложение 1) 

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол 

През 2019 г. са извършени 170 проверки по прилагане на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ), при планирани 120 проверки на 117 обекта, включително с КР. 

За прилагане на Закона за ограничаване изменение на климата са извършени 2 проверки, 

при планирани 2 проверки на 2 обекта.  

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

съответствие с Таблица 2.1 от годишния план за 2019 г., както следва: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 10 проверки на обекти, източници на ЛОС от бензини (бензиностанции); 
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 37 проверки на производители, вносители и търговци и различни категории 

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

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

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

от ЗЧАВ и Наредба № 12 от 2010 г. 

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

регламент. 

Така описаните планови проверки са осъществени в рамките на 27 комплексни проверки 

по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД) и 80 индивидуални, като 

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

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

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

обекти с комплексни разрешителни (КР) по чл. 117 от ЗООС.  

През отчетния период са осъществени и 48 извънредни проверки, документирани в 46 

протокола в т.ч. 7 бр. от тях в рамките на КПКД, 2 бр. по спазване на условия в КР и 37 бр. 

индивидуални проверки:   

 21 проверки по жалби и сигнали; 

 1 проверка във връзка с ПАМ; 

 7 проверки за осъществяване на последващ контрол; 

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

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

 1 контролно измерване; 

 2 нови обекта; 

 3 проверки по писмо на МОСВ. 

Броят на извършените през 2019 г. проверки е общо 170 бр. и е по-малък от броя на 

проверките за 2018 г. (общо 218 бр.). Броят на извънредните проверки през 2019 г. (48 бр.) е 

по-малък от броя на извънредните проверки през 2018 г. (62 бр.). Относителният дял на 

извънредните проверки към  на общия брой проверки за 2019 г. и 2018 г. е запазен, съответно 

28.2% и 28.4%.  

При извършените проверки през 2019 г. са дадени общо 44 бр. предписания, в т. число: 

 17 предписания при индивидуални планови проверки; 

 13 предписания при индивидуални извънпланови проверки; 

   9 предписание при комплексни планови проверки; 

   3 предписания при извънредни комплексни проверки; 

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

атмосферата” в обекти с издадено КР; 

   1 предписание при извънредна проверка по спазване на „Условие 9. Емисии в 

атмосферата” в обекти с издадено КР; 

Предписанията, издадени в протоколи от проверки, са изпълнени с изключение на 2 бр. с 

неизтекъл срок.  

През 2019 г. не са съставяни АУАН за нарушения на основание ЗЧАВ.  

Изготвени са 8 бр. преписки във връзка със санкции по ЗООС за превишени норми на 

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

санкции.  

 Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

РИОСВ – Плевен извършва периодична оценка на качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) в региона, чрез анализ на получените данни от: 
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 3 бр. автоматични измервателни станции (АИС), разположени в гр. Плевен, гр. Ловеч 

и гр. Никопол; 

 Планов индикативен мониторинг (най-малко 51 денонощия годишно) в населени 

места без стационарна измервателна станция, провеждан с мобилна автоматична 

станция (МАС) на Регионална лаборатория Плевен към ИАОС.  

През 2019 г. в РИОСВ – Плевен са изготвени следните справки и доклади, във връзка с 

текущата оценка на КАВ: 

 ежедневни бюлетини за състоянието на КАВ и регистрираните превишения на 

нормите, за интернет-сайта на ИАОС; 

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

АИС – Плевен, Ловеч и Никопол; 

 тримесечни справки за измерените концентрации на полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) в АИС - Плевен; 

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

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

контрол на КАВ; 

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

по показатели ФПЧ10 и озон – за зимен (отоплителен) период 01.10.2018 г. – 

31.03.2019 г. и за летен (неотоплителен) период 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.; 

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

мониторинга на въздуха в области Плевен и Ловеч; 

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

отчитани с регистрационни (инвентаризационни) карти; 

 годишно докладване на нивата на замърсителите, превишенията на нормите и 

изпълнението на мерките за подобряване на КАВ в приетите 4 общински програми по 

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

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

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

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

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

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

Анализът на данните показва, че за 2019 г. нивата на контролираните основни 

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

изключение на  превишената средноденонощна норма (СДН) по показател фини 

прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) в АИС Плевен и ДОАС/АИС Никопол. 

През 2019 г. в Плевен са регистрирани 60 бр. денонощия с превишена СДН, в Никопол - 

67 бр., в Ловеч – 18 бр. Изискването средноденонощната норма (СДН 50 µg/m³) да не бъде 

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

спазено за гр. Плевен и гр. Никопол.  

Средногодишната норма за  ФПЧ10 (СГН 40 µg/m³) през 2019 г. не е превишена в 

нито един от измервателните пунктове. 

Годишният ход на броя денонощия с превишена СДН за периода 2017 – 2019 г. е показан 

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

 

За гр. Плевен и гр. Ловеч, броят превишения на СДН през 2019 г. е съществено 

намалял в сравнение с предходните две години. За гр. Ловеч втора поредна година е 

постигнато спазване на СДН в годишен аспект.  

За гр. Никопол, броят превишения на СДН през 2019 г. е по-малък от този през 2018 

г., но по-голям в сравнение с 2017 г. Специфичен метеорологичен фактор са честите мъгли 

поради близостта на р. Дунав. 

 

 

Обобщени резултати от мониторинг на ФПЧ10  за периода 2017 - 2019 г. 

 

Автоматична 

измервателна 

станция 

Брой превишения на 

СДН за ФПЧ10  

(50 µg/m3 - да не се 

превишава повече от 35 

дни годишно) 

През неотоплителен 

период  

01.04. – 30.09. 

През отоплителен 

период  

  01.01. - 31.03. и  

01.10. - 31.12. 

Средногодишна 

концентрация на ФПЧ10 

µg/m3 (СГН 40 µg/m3) 

2017 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2017 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2017 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2017 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

АИС – гр. 

Плевен 
85 87 60 3 12 9 82 75 51 43,5 42,8 36,5 

АИС – гр. 

Ловеч 
41 30 18 0 1 1 41 29 17 31,3 29,4 27,0 

АИС/ ДОАС 

– Никопол 
59 78 67 0 0 0 59 78 67 32,3 34,3 35,2 

МАС – гр. 

Троян*  
1 - 0 0 - 0 1 - 0 14,3 - 18,6 

МАС – гр. 

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

МАС – гр. 

Червен бряг*  
- 0 - - 0 - - 0 - - 19,3 - 

МАС – гр. 

Кнежа* 
- - 1 - - 0 - - 1 - - 19,6 

    * Планов индикативен мониторинг с мобилна станция (51 денонощия за съответната календарна година). 

 

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

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

основно на употреба на твърди горива за битово отопление, на автомобилния транспорт, 
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както и на неблагоприятни за разсейването на емисиите метеорологични условия и високите 

регионални фонови нива. 

За периода 2017 – 2019 г. се запазва тенденцията за по-ниски, в сравнение с предишни 

години, нива на емисиите на ФПЧ10, поради действието на няколко устойчиви фактора: 

 Промишлените горивни източници са основно на гориво природен газ, а 

технологичните инсталации са съоръжени с пречиствателни съоръжения, поради 

което техният принос в нивата на емисиите на ФПЧ10 е незначителен; 

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

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

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

обществените превозни средства. 

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

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

без съществена промяна:  

 Употребата на твърди горива за отопление в битовия сектор – фактор с най-голям 

принос за високите концентрации на ФПЧ10. По икономически и социални причини, 

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

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

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

включително във връзка с вторичния унос на отложените върху пътните настилки 

прахови частици. 

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

и метеорологични фактори (температурни инверсии в зимните месеци, безветрие, 

продължителна липса на валежи), така и характерните за региона дейности по 

обработка на обширни земеделски площи. 

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

2019 г. е по-ниска от тази за предходните две години, като за първа година нормата не е 

превишена. Нивата на ПАВ са в ясна сезонна зависимост от горивните процеси в бита и са 

показани в таблицата по-долу. 

 

Обобщени резултати от мониторинг на ПАВ във фракция на ФПЧ10  

за периода 2017 – 2019 г. 

 

Автоматична 

измервателна 

станция 

Средна концентрация на ПАВ 

през неотоплителен период  

01.04. - 30.09. 

Средна концентрация на ПАВ 

през отоплителен период  

  01.01. - 31.03. и 01.10. - 31.12. 

Средногодишна концентрация 

на ПАВ - ng/m3 (СГН 1 ng/m3) 

2017 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2017 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

2017 

год. 

2018 

год. 

2019 

год. 

АИС – Плевен < 0,02* 0,18 0,12 3,63 2,04 1,10 1,82 1,11 0,61 

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

 

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

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

прагове, в региона на РИОСВ – Плевен са: Плевен, Ловеч, Никопол, Троян. Кметовете на 

тези общини разработват, актуализират и изпълняват Програми за намаляване нивата на 

замърсителите и за достигане на утвърдените норми за КАВ, (по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ).  

През 2019 г., във връзка със състоянието на КАВ и изпълнението на общинските 

програми по чл. 27 от ЗЧАВ, от страна на РИОСВ – Плевен са предприети следните 

действия: 
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 РИОСВ – Плевен е упражнила контрол за представяне в нормативно определения 

срок (до 31 март, съгласно изменение на ЗЧАВ, в сила от 03.01.2019 г.) на годишните 

отчети за изпълнение на програмите по чл. 27 от ЗЧАВ на всички задължени общини 

– Плевен, Ловеч, Никопол, Троян. След одобрение от съответните общински съвети, 

отчетите са публикувани на интернет-страниците на общините. 

 Допълнително е поискано от задължените общини да представят подробно 

разписана в таблична форма информация за изпълнението на всяка от мерките в 

плановете за действие към програмите, в т.число засегнат сектор, разходи за 

изпълнението, индикатори за мониторинг на мярката, постигнати резултати. 

Информацията се докладва чрез РИОСВ и МОСВ ежегодно пред Европейската 

комисия.  

 Извършена е оценка от РИОСВ – Плевен на изпълнението на мерките и целите на 

програмите за предходната 2018 г., въз основа на представените отчети и 

резултатите от провеждания мониторинг.  

 Проведени са 4 бр. планови проверки – на общини Плевен, Ловеч, Троян и Никопол, 

във връзка с управлението на КАВ и изпълнението на мерките от плана за действие 

към програмите по чл. 27 от ЗЧАВ. Извършен е преглед и анализ на текущото 

изпълнение на мерките от плановете за действие. Проверени са участъци от улици, 

тротоари и строителни обекти, за наличие и/или риск от неорганизирани емисии. 

При проверките са дадени две предписания за почистване на прахообразните 

отлагания в установените при проверката замърсени участъци от уличната мрежа на 

гр. Плевен и на гр. Ловеч и за предприемане на мерки за приоритетно почистване на 

уличните платна с интензивен автомобилен трафик и/или в близост до учебни или 

лечебни заведения, на територията на гр. Плевен. Предписанията са изпълнени в 

определените срокове. 

Подробна информация за дейностите на РИОСВ – Плевен във връзка с етапите на 

разработване, актуализиране и изпълнение на общинските програми по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ 

е представена в Справка 1.6 към отчета. 

От допълнителните показатели за КАВ, на територията, контролирана от РИОСВ – 

Плевен се извършва автоматичен мониторинг на специфичния за района на гр. Никопол 

замърсител – амоняк. На българска територия в региона няма промишлени източници на 

амоняк. Причината за поява на замърсяване в предходни години е трансграничен пренос на 

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

метеорологични условия, с източник химическият завод DONAU CHEM SRL в гр. Турну 

Мъгуреле, Румъния. Заводът не е в експлоатация от 2014 г.  

За периода 2014 – 2019 г. в гр. Никопол не са регистрирани превишения както на 

средночасовата, така и на средноденонощната норма за амоняк.  

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

Плевен, остава дългогодишното превишаване на СДН за ФПЧ10 в градовете Плевен, Никопол 

и Ловеч (без последните две години).  

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

ограничен, поради характерните особености на прилаганите мерки: 

 Съществен е главно приносът на общинските мерки за намаляване на 

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

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

системи; 

 Основният ефект от прилагането на общинските мерки е върху неорганизираните 

източници на ФПЧ10 през летния сезон: мерки за рехабилитиране, поддържане и 

почистване на транспортната инфраструктура и мерки за увеличаване и поддържане 

на “зелените” площи; 
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 Липсват ефективни мерки за намаляване емисиите през отоплителния сезон – 

провеждат се главно информационни кампании за насърчаване подобряването на 

енергийната ефективност и използване на екологосъобразни горива в бита; 

 Въпреки инфраструктурната обезпеченост – централно топлофициране на голяма част 

от жилищата в гр. Плевен и газифициране на райони без ТЕЦ, голяма част от тези 

съоръжения практически не се експлоатират от населението, по финансови причини;  

 Не се прилагат, поради финансови или правни ограничения, административни 

стимули (относно местни данъци, такси и др.) за гражданите, използващи 

екологосъобразни горива или извършили саниране на жилищата си. 

 Не се прилагат ефективно предвидените в общинските наредби санкции за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Трудно постижимо е упражняването на 

контрол върху физически лица, изгарящи отпадъци в собствени имоти.   

С влизането в сила на новата наредба за изискванията за качеството на твърдите 

горива (на основание чл. 8а, ал. 1 от ЗЧАВ) се очаква положително въздействие върху 

основния фактор за превишаване на нормите за ФПЧ10 – битовото отопление в силно 

урбанизирани територии. 

 

 Големи горивни инсталации 

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

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

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

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

оксид.  

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

през 2019 година: 

 12 месечни доклади за проведените СНИ през 2019 г.;  

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

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

(SO2 и прах); 

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

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

 годишен доклад за резултатите от СНИ през предходната година. 

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

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

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

ДВ, бр. 76/2013 г.)., през 2019 г. РИОСВ – Плевен предприе следните действия: 

 През отоплителния сезон, в началото на 2019 г. са извършени две планови проверки 

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

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

изискванията на посочената наредба. 

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

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

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

Наредбата за ГГИ. 

 За ГГИ № 2 продължава прилагането на превантивна принудителна административна 

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

пускане в експлоатация.  
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 Дружеството е в процедура по Глава шеста от ЗООС относно инвестиционно 

предложение за изграждане на заместваща мощност на ГГИ1 и в процедура по 

изменение/актуализиране на КР.  

 Подробна информация за дейностите по привеждане на съществуващите големи 

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

към отчета. 

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници 

През отчетния период са проведени периодични измервания на 164 неподвижни 

източници на емисии (пробовземни точки) в 65 обекта, в това число: 

 4 бр. източници в 2 обекта по утвърден от Министъра на околната среда и водите 

график за контролни емисионни измервания за 2019 г.; 

 1 бр. източник, за който е проведено извънпланово контролно измерване на 

емисиите; 

 159 бр. източници в 62 обекта с проведени собствени периодични измервания 

(СПИ). 

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

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

общо 7 измервания, което представлява 4,3 % от всички проведени през 2019 г. периодични 

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

мониторинга за различните обекти. Относителният дял на измерванията, при които са 

установени превишения на НДЕ през 2019 г. (4.3 %) е по-малък от този през 2018 г. (5 %) и 

през 2017 г. (6 %), на базата на протоколи от измервания (собствени и контролни). 

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

(СНИ) провеждат 2 обекта: „Златна Панега Цимент“ АД със 7 бр. източници и 

„Топлофикация – Плевен“ ЕАД с 3 бр. източници.  

През 2019 г. са изготвени 100 бр. протоколи СНИ (90 бр. месечни и 10 бр. годишни), за 

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

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

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

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

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

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

(отпадъчна дървесина или слънчогледова люспа)  

 асфалтовите бази в области Плевен и Ловеч; 

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

През 2019 г. не са установени превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ) 

на прах. Всички констатирани превишения на НДЕ през 2019 г. са за замърсител 

въглероден оксид (при 7 бр. източници): 

 1 бр. СГИ на гориво слънчогледова люспа в маслодобивни предприятия:  „Растителни 

масла“ ООД край гр. Плевен; 

 6 бр. СГИ на гориво дърва и дървесни отпадъци, от които 5 бр. в община Троян: ЕТ 

„Елимекс - Иван Радевски“  (2 котела), „Велде България“ АД, „Милвена“ ООД, 

Кооперация „Обнова“; 1 бр. в община Тетевен –  ЕТ „Димитър Дебеляшки“. 

На операторите на инсталации, за които през 2019 г. са констатирани превишени НДЕ са 

наложени или преизчислени (намалени) текущи санкции по ЗООС (5 бр., 1 бр. неналожена 

поради маловажност). Към 31.12.2019 г. в сила остават и 4 бр. текущи санкции, наложени 

през 2018 година.   
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Информацията за проведените контролни и собствени измервания на емисиите е дадена в 

Справки от 2 до 4 към отчета. 

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

товарене или разтоварване и превоз на бензини 

Към 31.12.2019 г., общият брой обекти, водени на отчет и отговарящи на изискванията за 

намаляване на емисиите от ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване на бензини е 

143 действащи обекта В този брой влизат: 

 141 бензиностанции, отговарящи на изискванията по прилагане на Наредба № 16 (ДВ, 

бр.75 от 1999 г.) глава пета (Справка 5 и Справка 5.1); 

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

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

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

През 2019 г. са планирани и проверени 10 обекта, подлежащи на контрол по спазване 

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

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

Дадено е  изпълнение 1 предписание да се представи  техническо досие след ремонт на обект 

и да се спазят нормативните изисквания по време на ремонт на бензинова инсталация. 

Предписанието е изпълнени своевременно. 

Акцентът на проверките през годината беше насочен към нормалното функциониране и 

доброто техническо и експлоатационно състояние на съоръженията на бензиностанциите, 

които обезпечават изпълнението на Етап І за улавяне на бензинови пари (УБП), както и 

контрол по поддържане на нормалното техническо и експлоатационно състояние на 

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

Не са констатирани пропуски и нарушения спрямо нормативните изисквания и такива 

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

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

До 31 декември 2019 г. в РИОСВ-Плевен всички оператора на бензиностанции 

поддържат и водят дневници за техническо състояние на инсталации за улавяне на 

бензиновите пари, които отговарят на изискванията за Етап ІІ за улавяне на бензинови пари 

от Наредба № 16 и същите са проверени от акредитирана фирма (Справка 5.1). 

 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични 

съединения в разтворители 

За установяване задълженията на фирмите, извършващи дейности в обхвата на Наредба 

№ 7 от 21.10.2003 г., през отчетния период е събрана информация от 83 инсталации с 

употреба на органични разтворители.  

През 2019 г. в РИОСВ – Плевен са регистрирани 14 оператора, задължени по наредбата (с 

годишна консумация на органични разтворители за 2018 г. над праговите стойности), които 

осъществяват 6 вида дейности. Всички 15 планове за управление на разтворителите (ПУР) са 

представени от операторите в нормативно определения срок до 31.03.2019 г. Представените 

планове за управление на разтворителите са утвърдени и решенията за утвърждаването им са 

издадени до 31.05.2019 г. 

Инсталациите с консумация на органични разтворители през 2018 г. над определената 

праговата стойност (ПСКР) са в съответствие с емисионните норми, определени в Наредба 

№7/21.10.2003 г. 

През 2019 г., в РИОСВ – Плевен са представени и анализирани 4 доклада за резултатите 

от проведени СПИ на емисии от ЛОС (общ въглерод), при които са измерени 16 бр. 

неподвижни източници на емисии, за които са приложими емисионните норми, определени в 

наредбата. Освен тях са представени и са анализирани и 15 доклада от проведени СПИ на 
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емисии от ЛОС от разтворители от 26 източника, извършващи дейности от обхвата на 

наредбата, с консумация под ПСКР. 

През 2019 г. са извършени 27 планови проверки за контрол върху изискванията на 

Наредба № 7 от 21.10.2003 г., в това число 10 в рамките на комплексни проверки по 

контролната дейност (КПКД). Издадени са общо 7 предписания, всичките в констативни 

протоколи, съставени при проверките. Предписанията са свързани с корекция на данни в 

представените Планове за управление на разтворителите за 2018 г. и годишна информация за 

консумация на разтворители. Всички са изпълнени. Освен плановите проверки, са 

извършени и 4 извънредни проверки на обекти с дейности от обхвата на наредбата: 

 1 проверка на данни, декларирани в информация по преценка на необходимостта от 

ОВОС, включваща инсталация с дейност от обхвата на Наредба №7/2003 г.; 

 1 проверка по сигнал за инсталация, извършваща дейност с разтворители от обхвата 

на Наредба 7/2003 г.; 

 1 проверка, свързана с утвърждаване на точки за вземане на проби от източници на 

емисии на ЛОС, за които се отнасят емисионните ограничения на Наредба 7/2003г.  

 1 проверка в нов обект за установяване на верността на информация в заявление за 

регистрация на машина за химическо чистене в регистъра по чл.30л от ЗЧАВ. 

Обработени са (въведени, редактирани и потвърдени) данните за партидите на 

операторите на инсталации, източници на емисии на ЛОС за 2018 г. в актуализираната 

информационна система. 

Операторите, декларирали консумация на разтворители над ПСКР са 14 бр. Те са 

представили планове за управление на разтворителите за 2018г. в 15 инсталации (един от 

операторите е представил ПУР за две дейности, извършвани в две инсталации). Оператор с 

План за управление на разтворителите за 2017г. е прекратил дейност и е заличен от 

регистъра по чл.30л от ЗЧАВ. От списъка на инсталациите, извършващи дейности от обхвата 

на наредбата с консумация над ПСКР, отпадна обект, извършващ дейност „химическо 

чистене“.  Операторите с консумация под ПСКР, т.е. задължени да представят информация 

за консумацията на разтворители, са 64 бр. Четири от операторите са декларирали нулева 

консумация на разтворители за 2018 г. За инсталациите, извършващи дейности с 

разтворители от обхвата на Приложение № 1 на Наредба №7/2003г., не са констатирани 

несъответствия с изискванията и/или превишения на приложимите норми за допустими 

емисии НДЕ, определени в цитираната по-горе наредба или в Наредба №1/2003г. (за 

обектите с консумация под праговата ПСКР). 

Актуализиран е Регистърът на инсталациите, извършващи дейности от обхвата на 

приложение 1 на Наредба 7/2003г., във връзка с издадени:  

 1 бр. заличена инсталация със заповед на директора; 

 3 бр. вписана инсталация с издадени удостоверения за регистрация; 

 5 бр. вписани промени в обстоятелствата. 

За отчетния период  не са съставени АУАН на изискванията на Наредба №7/21.10.2003г. 

Записите са въведени в интегрирания с информационната система на ИАОС интернет 

базиран регистър по чл.30л от ЗЧАВ. 

Обработени са (въведени, редактирани и потвърдени) данните за отчетната 2018г на 

операторите на инсталации, работещи с разтворители в Информационната система за 

инсталациите, източници за ЛОС. Това е направено в срок до 31.07.2018г., в съответствие със 

Заповед РД-189/11.4.2016г. (вх.№1563/25.4.2016) на ИАОС. 

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

лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители  
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В изпълнение на утвърдената със Заповед № РД-175/24.03.2008 г. на Министъра на 

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

изискванията на наредбата по чл. 11а от ЗЧАВ, през 2019 г. са извършени 38 проверки на 37 

обекта: 

 8 бр. на производители на бои и лакове;  

 6 бр. на вносители на бои и лакове;  

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

 2 бр. на автосервизи; 

 1 бр. на строителни фирми;  

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

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

консумация под долните прагови стойности.  

Една от проверките е извънпланова, по сигнал за липса на етикетиране на български език 

от страна  на вносител на продукти за нанасяне на покрития. При проверката не са 

установени нарушенията, посочени в сигнала. 

При проверките не са издадени предписания. 

Получена е информация от 12 регистрирани на територията на РИОСВ – Плевен 

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

количествата, пуснати на пазара през предходната календарна година.  

При направените през 2019 г. проверки от общо близо 340 т инспектирани  наличности, не 

са открити продукти, неотговарящи на нормите за съдържание на ЛОС, определени за етап ІІ 

в наредбата. Не са открити и продукти с етикет, несъответстващ на изискванията на чл. 5 от 

същата наредба. Анализът на отчетния период - календарната 2019 г. е сходен с анализа на 

контролната дейност през 2018 г. Автосервизите, включени в програмата за мониторинг, 

поддържат наличности само на продукти за покрития на водна основа и разполагат с 

автобояджийски камери, пригодени за сушене на тези покрития. За проверените през 

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

операторите, търгуващи и/или работещи с такива, може да се обобщи следното: търговските 

обекти поддържат все по-малки наличности, предлаганите бои (латекс, фасаген, лакове, бои 

за дърво и метал и др.) са изключително на български производители. Операторите, 

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

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

Строителните фирми, проверени през 2019 г. и предходните години по-рядко извършват 

дейности, свързани с употребата на продукти за покрития, договорите им включват само 

груби строителни работи и много рядко употреба на бои за външно боядисване. 

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

2018 г., предназначена за информационната система с база данни на ИАОС, е представена в 

определения срок. 

 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой и на 

флуорирани парникови газове 

През периода 01.01. – 31.12.2019 г. са осъществени общо 11 проверки във връзка с 

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

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

проверки са в обекти, които използват хладилни и климатични системи. (Справка 8.1). 

През месец март 2019 г. е изготвен и представен пред МОСВ обобщен годишен отчет по 

контрол и управлението на веществата, нарушаващи озоновия слой и флуорираните 

парникови газове, отнасящ се за периода 01.01.÷31.12.2018 г. Резултатите от отчета са 

отразени в Справка 8.2. 
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През отчетния период не са установени нарушения, водещи до прилагане на 

административно наказателни мерки. 

Анализът на резултатите показва продължаване на тенденцията към намаляване броя на 

инсталациите, работещи с ОРВ. През 2019 г. спрямо 2018 г. не са  установените нарушения 

по изпълнение на нормативните изисквания за контрол и управление на ОРВ и ФПГ.  

  

 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови 

газове (РЕПГ) 

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

разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ). През 2019 г. са планирани и 

извършени проверки на 2 обекти с инсталации, попадащи в Приложение № 1 на Закон за 

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

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

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

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

подали в ИАОС верифицирани годишни доклади с нулеви стойности на емисии на 

парникови газове. 

2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни 

ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. 

Резултати 

През отчетния период са направени 21 бр. извънредни проверки във връзка с 

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

запрашаване и/или от  разпространение на интензивни неприятни миризми. От извършените 

проверки, 6 бр. са в рамките на комплексни проверки. За констатирани несъответствия с 

изискванията на ЗЧАВ на операторите са издадени общо 10 бр. предписания, основно за: 

 провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисии; 

 мерки за предотвратяване/ограничаване на неорганизирани емисии; 

 регулиране на технологични процеси в инсталации за механична обработка с цел 

предотвратяване на залпови емисии на прах; 

  почистване на участъци, замърсени с отлагания на строителни фракции. 

Предписанията са изпълнени в срок. За последващ контрол на място са проведени 6 бр. 

извънредни проверки. 

 Във връзка с повтарящи се сигнали, през 2019 г. са извършени следните извънредни 

проверки: 

 3 бр. проверки на „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД и 2 бр. проверки на „Биоминерал“ 

ЕООД, по сигнали за силно запрашаване в махала „Нановица“ от дейности по добив, 

натрошаване/сортиране и транспорт на фракции строителни материали от Кариера 

„Нановица“. Дадени са общо 4 предписания за прилагане на мерки за ограничаване на 

неорганизираните прахови емисии и за почистване на прилежащите пътища, 

изпълнението е проверено чрез последващ контрол на място и от Община Ябланица; 

 2 бр. проверки на „Октопод – С“ ООД, по сигнали  за запрашаване от товаро-

разтоварни дейности на пристанище Сомовит. Дадено е предписание за прилагане на 

мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии, изпълнението е 

проверено с последващ контрол на място; 

 2 бр. проверки на „Слънчев дар“ АД, по сигнали за силно задимяване от запалване на 

растителна биомаса и отпадъци в зърнобаза в гр. Долна Митрополия. Съставен е 

АУАН по ЗУО, изпълнени са мерки за загасяване, извършен е последващ контрол на 

място; 
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 2 бр. проверки на Община Долни Дъбник, по сигнали за задимяване и миризми от 

тлеещо старо общинско депо за битови отпадъци с прекратена експлоатация. 

Проведено е индикативно 72-часово измерване на показателите да КАВ с мобилна 

станция на РЛ – Плевен към ИАОС. Не са установени превишения на нормите за 

КАВ. Изпълнени са мерки за загасяване. 

 

 

2.2. Води (Приложение 2)  

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

  Във връзка с осъществяване на превантивен контрол на емитери на отпадъчни води, през 

2019 г. са изготвени 81 бр. становища по процедури за преценяване необходимостта от 

ОВОС, ЕО, КР. Взето е участие в 7 бр. ЕЕС, 2 бр. ДПК на строежи за изграждане на ВиК 

инфраструктура, в междуведомствена комисия по чл.140 от Закона за водите. Изготвени са 9 

бр. становища за БДДР, по процедури за издаване, изменение или продължаване срока на 

действие на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 

През отчетния период са проверени всички обекти, предвидени с плана за контролната 

дейност по компонент води. Направени са общо 125 бр. индивидуални проверки, от които: 

- 86 бр. планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води; 

- 39 бр. извънредни проверки, от които: 11 бр. по постъпили сигнали, 3 бр. по жалби, 

9бр. за съставяне на констативен протокол по чл.69 от ЗООС, 4 бр. последващ контрол за 

изпълнение на предписание, 12 бр. по друга причина (пломбиране савак на селищна ПСОВ, 

писма на други институции и др.) 

Участвано е в 46 бр. комплексни проверки (КП), както следва:  

- 16 бр. планови КП на обект с комплексно разрешително; 

- 16 бр. планови комплексни проверки по контролната дейност (КПКД); 

- 3 бр. планова КП за изпълнение на условия в Решение за преценка ОВОС на ИП; 

- 1 бр. извънредна КП на обект с комплексно разрешително; 

- 10 бр. извънредни КПКД на обекти формиращи отпадъчни води, от които: 2 бр. за 

прилагане на ПАМ, 3 бр. по сигнал, 1 бр. по жалба, 3 бр. последващ контрол, 1 бр. проверка 

по постановление на РП Ловеч. 

При проверките са дадени общо 57 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимото законодателство по околна среда, от които срокът за 

изпълнение на 2 бр. предписания не е изтекъл, предстоят проверки за изпълнение на 2 бр. 

предписания. Съставени са три АУАН по Закона за водите. Не е издадено наказателно 

постановление за 1 бр. АУАН, съставен в края на периода и изпратен за подпис на 

нарушителя. През отчетния период са наложени пет текущи санкции по чл.69, ал.1 от ЗООС, 

от които в края на 2019 г. действат две санкции.  

Последващият контрол на обектите, източници на отпадъчни води, е свързан с проверка 

за изпълнение на дадени предписания. 

 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

включително пречиствателните станции към тях: 

- Контрол общо за всички обекти 

Канализационните системи на населени места, включително пречиствателните станции 

към тях, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019 г. са 21 броя. 

През периода са направени общо 45 бр. проверки от които 10 бр. извънредни. Извънредните 

проверки са във връзка с постъпили сигнали – 3 бр., пломбиране савак на авариен канал - 

3бр., последващ контрол – 2 бр., писма на др.институции – 2 бр. При проверките са дадени  

13 бр. предписания относно привеждане съоръженията на ПСОВ Глогово в изправност, 

предоставяне на 4 бр. селищни ПСОВ в Община Луковит на ВиК оператор, почистване на 2 
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бр.дъждопреливници за осигуряване нормалната проводимост на участък от канализацията 

на гр.Плевен и др. Дадените предписания са изпълнени.  

Канализационни системи (канализационни мрежи с ПСОВ) в населени места с над 10000 

е.ж. има в Плевен, Ловеч, Троян, Кнежа, Луковит, Белене и Червен бряг. Изградени са и 

работят 7 бр.селищни ПСОВ в малки населени места от общините Луковит, Тетевен, Троян и 

в градовете Ябланица и Априлци. Смесеният поток отпадъчни води, формиран на 

територията на Левски, Тетевен, Летница, Угърчин и Никопол чрез канализационни мрежи 

без пречистване, постъпва в повърхностни водни обекти.  

През м.май 2019 г. започна реализацията на проект: „Реконструкция на Пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна 

Митрополия“. Срокът за изпълнение на строежа е 600 календарни дни, съгласно договор 

между Община Плевен и ДЗЗД „Чиста вода“. В хода на направените проверки, е установено 

че се извършват строителни работи на сгради и съоръжения – сграда решетки, сграда входна 

помпена станция, демонтаж на аерационна система на биобасейни, изкопни работи, полагат 

се технологични тръбопроводи, кабелни трасета и др. При проверка към м.декември 2019 г. е 

установено, че смесеният поток отпадъчни води след съоръжения за механично пречистване 

(груби решетки, входна помпена станция, първични радиални утаители) зауства в р. Вит. 

При проведения собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води през периода не са 

констатирани отклонения от нормите по приоритетни и приоритетно опасни вещества. 

Установени са единични превишения на ИЕО по показателите общ азот, общ фосфор.   

През отчетния период завърши изграждането на строеж: „Канализационна и съпътстваща 

водопроводна мрежа на с.Буковлък (етап І)“ и строеж: „Канализационна и съпътстваща 

водопроводна мрежа на с.Ясен (етап І), като част от проект „Интегриран воден цикъл Плевен 

– Долна Митрополия.  

При проведения през 2019 г. текущ контрол на ПСОВ на гр.Ловеч и на гр.Троян е 

установено че съоръженията за механично и биологично пречистване се поддържат в 

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

периода на изход ПСОВ не са констатирани отклонения от ИЕО, в т. число по приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, с изключение на единично превишение на нормата по 

нефтопродукти за ПСОВ Троян. 

Канализационната мрежа на гр.Ябланица е изградена частично, експлоатира се от ВиК 

АД гр.Ловеч. ПСОВ на населеното място е с механично и биологично стъпало, съоръженията 

се поддържат в изправност. При проведения мониторинг на отпадъчни води през периода е 

установено превишение на ИЕО по показателя нефтопродукти. По сигнал с вх.№ОИК-3-

102/17.09.2019 г. за умряла риба в язовир Ябланица е направена проверка. Язовирът се 

подхранва от р.Ябланска, приемник на отпадъчни води от ПСОВ Ябланица. На Кмета на 

община Ябланица са дадени 4 бр. предписания, в т.число да проведе мониторинг на 

отпадъчни води на изход ПСОВ. Предписанията са изпълнени, не са установени превишения 

на ИЕО на изход ПСОВ по изпитваните показатели, в т.число по нефтопродукти. 

ПСОВ на гр.Кнежа има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води и 

обезводняване на генерираната утайка. И при проведения през 2019 г. контрол на обекта са 

установени превишения на нормата по общ азот. Канализационната мрежа на населеното 

място е недоизградена, в отпадъчните води на вход ПСОВ е нарушено съотношението на 

показателите БПК, азот и фосфор. На изход ПСОВ не са установени превишения на ИЕО по 

останалите показатели. През отчетния период, Община Кнежа кандидатства за финансиране 

изграждането на канализационни колектори в населеното място. РИОСВ Плевен е 

подкрепила общината пред финансиращия орган, с положително становище. 

ПСОВ на гр.Червен бряг и на гр.Белене се експлоатират от ВиК ЕООД гр.Плевен. 

Съоръженията се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. През 2019 г. на 

изход пречиствателни станции не са установени наднормени стойности по изпитваните 

показатели, с изключение на единично превишение на нормата по показателя нефтопродукти 

за ПСОВ Червен бряг. 
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Канализационната мрежа на гр.Луковит е частично изградена. ПСОВ на населеното 

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

механично обезводняване на утайка. При текущия контрол на обекта в сухо време е 

установено, че в пункт №3 - изходна шахта след ПСОВ, постъпват пречистени отпадъчни 

води от ПСОВ и непречистени отпадъчни води, по отливен канал на последния 

дъждопреливник от канализационната мрежа на гр.Луковит. Във връзка с направената 

констатация и установените превишения на ИЕО по някои показатели в пункт №3 е дадено 

предписание на Кмета на община Луковит да извърши необходимия ремонт на 

дъждопреливника за довеждане на непречистените отпадъчни води от населеното място на 

вход на ПСОВ. Община Луковит е уведомила РИОСВ за изпълнение на предписанието. При 

проведения собствен мониторинг на отпадъчни води през м.октомври и м.ноември в трите 

пункта: на вход ПСОВ, на изход ПСОВ, в изходна шахта след ПСОВ (след дъждопреливник, 

преди заустване в р.Златна Панега.) не са установени отклонения от ИЕО по изпитваните 

показатели. При проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води на изход 

ПСОВ през 2019 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно 

опасни вещества. 

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

канализационни мрежи с ПСОВ на с.Тодоричене, с.Торос, с.Румянцево и с.Петревене. При 

проведения текущ контрол през периода е установено, че обектите работят. Същите не са 

предадени на ВиК оператор за експлоатация. На Кмета на общината са дадени предписания 

да предприеме действия по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите за сключване 

на договори с ВиК оператор за експлоатация на канализационните системи на населените 

места. 

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

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

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

съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчни води и изсушителни 

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

ПСОВ не постъпват отпадъчни води от населеното място, поради режим на водоподаване. 

Установено е, че входната ревизионна шахта е преливала, помпите на вход на ПСОВ не са  

изправни. На Кмета на община Тетевен са дадени предписания да се възстанови 

техническата изправност на съоръженията и се почисти площадката от наличната утайка. 

При последващия контрол на обекта, е констатирано че предписанията са изпълнени. Във 

връзка с писмо на БДДР Плевен, относно жалба до Министерски съвет и МОСВ за работата 

на ПСОВ с.Гложене, е направена съвместна проверка на обекта. Установено е, че 

съоръженията работят, не е констатиран поток отпадъчни води на изход ПСОВ. Направен е 

оглед на участък от канал за повърхностни води, преминаващ през населеното място. В 

достъпната част на канала е установено наличие на 5 бр.тръби от прилежащи имоти. На 

Кмета на общината е дадено предписание да предприеме действия по компетентност с цел 

недопускане заустване на отпадъчни води в канала. Община Тетевен е дала предписания на 

собствениците/ наследниците на описаните имоти, да включат отпадъчните си води в 

канализацията на населеното място или да изградят водоплътни изгребни ями. РИОСВ е 

уведомена за предприетите действия.  

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

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

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

установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.  

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

на приоритетни и приоритетно опасни вещества   

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

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

формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества. В канализационната 

система на гр.Троян постъпва за пречистване инфилтрат от Регионално депо за неопасни 
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отпадъци на общините Априлци и Троян. При проведения собствен мониторинг на 

инфилтрат от депото през 2019 г., резултатите от изпитване по показателите Hg и Cd са по-

ниски от границата на количествено определяне на метода.  

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

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

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

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

788/20.12.2018 г. на МОСВ и проверени през 2019 г. са следните: 

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

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

оценено поради липса на данни от мониторинг);  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При проведения през 2019 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Кнежа са 

установени превишения на нормата по общ азот в отпадъчните води на изход ПСОВ. За 

канализационни мрежи с ПСОВ на гр.Троян, гр.Червен бряг, гр.Ябланица и канализационни 

мрежи без ПСОВ на гр.Тетевен, гр.Никопол са установени единични превишения на ИЕО по 

показателя нефтопродукти. При проведения през периода контролен и собствен мониторинг 

на отпадъчни води от обектите, в разрешителните за заустване на които е предвиден 

мониторинг на приоритетни и приоритетни опасни вещества, не са установени превишения 

на нормата по тези показатели. 

 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води 

- Контрол общо за всички обекти 

През 2019 г. са направени 86 планови и 37 извънредни проверки в 89 обекта, формиращи 

отпадъчни води, в т.число обекти не предвидени в плана за контролната дейност на РИОСВ. 

Извънредните проверки са във връзка с жалби и сигнали – 13 бр., съставяне на протокол за 

налагане или спиране на текуща санкция – 9 бр., последващ контрол - 5 бр. и други. При 

проверките са дадени 44 бр. предписания за привеждане на обектите в съответствие с 

приложимите документи по околна среда. Срокът за изпълнение на 2 бр.предписания не е 

изтекъл. РИОСВ не е уведомена за изпълнение на 2 бр.предписания, за които предстоят 

проверки.   

- Контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 

специфични замърсители.  

Значимите обекти, емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 

специфични замърсители проверени през периода са:  

Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е обект с комплексно разрешително. През 

отчетния период операторът не е извършвал преработка на нефт и нефтени композити до 

нефтопродукти. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води се поддържат в 

изправност. Обектът е включен в информационната система за разрешителни и мониторинг 

при управление на водите и подлежи на контролен мониторинг 2 пъти/годишно. При 

контролния мониторинг през 2019 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, установени са единични превишения на ИЕО по Mn и общ 

азот. При проведения собствен мониторинг на отпадъчни води през периода, не са 

установени превишения на нормите по изпитваните показатели, в т.число приоритетни, 

приоритетно опасни вещества, Mn и общ азот. 
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Инсталация за производство на циментов клинкер с. Златна Панега е обект с комплексно 

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

на ИЕО определени в комплексното разрешително. 

За обект Фармацевтичен завод с.Врабево, „Софарма“ АД има разрешително за заустване 

на отпадъчни води в повърхностни води. През отчетния период в отпадъчните води на изход 

ПСОВ са установени превишения на нормата по показателите БПК, ХПК и неразтворени 

вещества. Направено е предложение за налагане на текуща санкция по чл.69, ал.1 от ЗООС, 

считано от м.октомври 2019 г. „Софарма“ АД има инвестиционна програма за допречистване 

на отпадъчните води от обекта, срокът за изпълнение на която не е изтекъл.  

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

разрешително. През отчетния период в обекта са направени 8 бр.проверки, които са както 

следва: 2 бр. планови проверки за изпълнение на условия от комплексното разрешително; 

2бр. планови проверки за провеждане контролен мониторинг на отпадъчни води; извънредна 

проверка по сигнал с вх.№ОИК-3-17/13.02.2019 г. за заустване на отпадъчни води от 

инсталацията в р.Осъм; проверка за съставяне на констативен протокол за санкция, 2 бр. 

извънредни проверки във връзка с публикации в социалните мрежи, от които – 1бр. по 

комплексно разрешително и 1 бр. за вземане на водна проба за изпитване от РЛ Плевен.  

При проверка по сигнал с вх.№ОИК-3-17/13.02.2019 г. е установено, че инсталацията не 

работи, че е проведена профилактика съществуващите пречиствателни съоръжения, в 

т.число на аерационната система на биологичното стъпало. Установено е, че се извършва  

монтаж на съоръжението за третично пречистване на отпадъчни води, което се изисква по 

условие 3.5 от КР. Към момента на проверката не е установено заустване на отпадъчни води 

от обекта, в р.Осъм. При планова проверка от м.април е установено, че съоръжението за 

третично пречистване на отпадъчни води е монтирано, през м.юли операторът е уведомил 

РИОСВ, че съоръжението е въведено в експлоатация. 

За установени при контролния мониторинг на отпадъчни води превишения на ИЕО по 

показателите БПК5 и нефтопродукти на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69, 

ал.1 от ЗООС. След привеждане на отпадъчните води от инсталацията в съответствие с 

нормите, санкцията е отменена, считано от 29.10.2019 г.  

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

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

През отчетния период са направени 24 планови и 10 извънредни проверки в 17 обекта, 

формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води. Дадени са 14 предписания за 

привеждане на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води в изправност, подаване на 

заявление за издаване на разрешително за заустване и др. В края на периода не е изпълнено 

едно предписание. Съставени са 2 бр. АУАН: на „Еко Балкан“ ООД за нарушение на чл.48, 

ал.1, т.12 от Закона за водите  и на „Матев - Млекопродукт“ ЕООД за нарушение на чл.200, 

ал.1, т.2 от Закона за водите.   

Цехът за преработка на консервирани зеленчуци в с.Бохот работи сезонно. Отпадъчните 

води от обекта след механично пречистване заустват в повърхностен воден обект, за което 

има разрешително за заустване. За констатирани превишения на ИЕО по показателите 

неразтворени вещества, БПК5, ХПК на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от 

ЗООС. Поради спиране на дейността, санкцията е отменена. В сравнение с предходната 2018 

г. размерът на санкцията е намален, поради намаляване на замърсяването.   

За обект: Млекопреработвателно предприятие в с.Старо село, с ползвател „Кондов 

Екопродукция” ЕООД, има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във 

воден обект. Текущата санкция на “Кондов Екопродукция” ЕООД,  е отменена считано 

от 21.03.2019 г. поради спиране на замърсяването. През 2019 г. дружеството реализира 

проект за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води от обекта. 

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

от Гъскокланица с.Йоглав в р.Осъм. На площадката на обекта има пречиствателна станция за 

механично и биологично пречистване на отпадъчни води. През отчетния период в обекта са 

направени 7 бр. проверки – 3 планови и 4 извънредни. Извънредните проверки са по сигнал с 
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вх.№ОИК-3-34/20.03.2019 г., постановление на РП Ловеч за работата на обекта, за съставяне 

и подпис на констативен протокол за санкция, последващ контрол за изпълнение на 

предписания. През периода на дружеството са дадени 4 бр. предписания за привеждане на 

наличните пречиствателни съоръжения в изправност, срокът на едно предписание не е 

изтекъл. За установени при контролния мониторинг на отпадъчни води превишения на ИЕО 

по показателите БПК и общ азот, на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69, ал.1 

от ЗООС. Към м.октомври 2019г. санкцията е отменена, поради намаляване на замърсяването 

и предвид изчисления размер на санкцията.   

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

Консервна фабрика гр.Искър в повърхностни води. Дружеството подлежи на контролен 

мониторинг на отпадъчни води 2 пъти годишно. За установени при проведения мониторинг 

на отпадъчни води през ІІ-то тримесечие на 2019 г. превишения на ИЕО по показателите 

БПК5, ХПК, нефтопродукти и мазнини на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69, 

ал.1 от ЗООС. Поради намаляване на замърсяването, санкцията е намалена, считано от 

м.септември 2019 г.  

-  Контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води 

През отчетния период са направени 16 бр.планови и 2 бр.извънредна проверки в 17 

обекта, формиращи отпадъчни води – хотели, почивни бази, крайпътни заведения, перила. 

Дадени са 3 бр.предписания. 

Във връзка с писмо на БДДР Плевен, за постъпил сигнал от Сдружение „Балканка“ за 

замърсяване на р.Заводна, е направена проверка на Хотелски комплекс „Планината“, 

стопанисван от „СПА Хотел Планината“ ЕООД. При проверката е установено, че в обекта 

няма посетители, не е установено заустване на отпадъчни води в реката и наличие на утайка 

след мястото на заустване. На дружеството е дадено предписание да изпълни проекта за 

реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води. Срокът за изпълнение на 

предписанието не е изтекъл.  

При планова проверка на Хотел „Сватовете“ в гр.Априлци, стопанисван от „Анимекс 77“ 

ЕООД е констатирано, че обектът работи и зауства отпадъчни води без необходимото 

основание. За установеното нарушение на дружеството е съставен АУАН по Закона за 

водите. На представляващия дружеството е дадено предписание да подаде заявление в БДДР 

Плевен за издаване на разрешително за заустване.  

 Във връзка с писмо на РЗИ Плевен за дейността на Обществена пералня в с.Горни 

Дъбник, стопанисвана от „Фокс-ГД“ ЕООД, е направена проверка на обекта. Установено е, 

че отпадъчните води от обекта заустват в площадкова канализация. Не е установено наличие 

на пречиствателни съоръжения и заустване на отпадъчни води в канал за повърхностни води, 

граничещ с имота. Във връзка с констатациите, на дружеството е дадено предписание да 

подаде уведомление за инвестиционно предложение относно изграждане на съоръжение за 

временно съхранение /или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от пералнята. 

 Изводи 

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

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

разрешителни по реда на ЗООС 

При проведения контрол на производствени обекти с разрешителни за заустване и 

комплексни разрешителни, не е установено заустване на отпадъчни води, които превишават 

ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества; 

При проведения контрол на канализационните системи на населените места през 2019 г. 

в отпадъчните води на изход заустващи съоръжения не са установени превишения на ИЕО по 

приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители и химични елементи, 

с изключение на нефтопродукти;  

Селищните пречиствателни станции на населени места с над 10000 е.ж. се експлоатират 

от ВиК оператор. През периода се изпълнява проект „Реконструкция на Пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна 

Митрополия“. Предвид извършваните строителни работи и нарушения режим на работа на 
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съоръженията, при мониторинга на отпадъчни води на изход ПСОВ са установени 

превишения на ИЕО по показателите общ азот, общ фосфор. И през 2019 г. отпадъчните води 

на изход ПСОВ Кнежа не отговарят на нормата по общ азот, поради недоизграденост на 

канализационната мрежа и нарушено съотношение по показателите БПК, общ азот, общ 

фосфор на вход ПСОВ;  

Общини Луковит и Тетевен срещат затруднения при експлоатацията на ПСОВ в малки 

населени места. Предприели са действия по реда на глава единадесета „а“ от Закона за 

водите за предаване на пречиствателните станции на ВиК оператор. Към края на отчетния 

период, ПСОВ в населени места в общините Луковит, Тетевен и Троян не са предадени за 

експлоатация на ВиК оператор.  

През 2019 г. са съставени 2 АУАН по Закона за водите за установено ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води без необходимото основание. На нарушителите са 

дадени предписания да подадат заявление в БДДР за издаване на разрешително за заустване 

на отпадъчни води в повърхностни води.   

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

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

на обектите заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 

Процедурата за мониторинг на отпадъчни води от селищни пречиствателни станции  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване. 

През 2019 г. в Информационната система за разрешителни и мониторинг са въведени 

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

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

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

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

докладвани от титулярите на разрешителните за заустване. В Информационната система се 

въвеждат протоколите от мониторинг на отпадъчни води, проведен от титулярите на 

разрешителните за заустване. 

2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители. 

През 2019 г., в района контролиран от РИОСВ-Плевен, няма изградени и въведени в 

експлоатация производствени обекти, които формират приоритетни и приоритетно опасни 

вещества. Инвестиционните предложения, подлежащи на преценяване необходимостта от 

ОВОС или на ОВОС се включват по преценка в плана за контролната дейност на 

инспекцията. В плана за 2020 г., по компонент води, са включени 2 бр. инвестиционни 

предложения, от които след реализацията им ще се формират отпадъчни води, и за които има 

издадено решение за преценяване необходимостта от ОВОС. 

  

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

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

замърсяване на воден обект. Резултати. 

През отчетния период в РИОСВ-Плевен са постъпили общо 19 бр. жалби и сигнали за 

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



 25 

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

констативни протоколи. 

По сигнал с вх.№ОИК-3-129/20.12.2018 г. относно работата на Автомивка в гр.Тетевен е 

направена проверка, при която е установено, че обектът не работи и няма заустване на 

отпадъчни води във воден обект. 

Предприятие за производство на растителни масла в с.Ясен, стопанисвано от „Марица 

олио“ АД, е обект без разрешително за заустване. Отпадъчните води от обекта по напорен 

тръбопровод постъпват за пречистване в ПСОВ на „Рафинерия Плама“ АД. През отчетния 

период в обекта са направени 6 бр. проверки – 1 планова и 5 извънредни. Извънредните 

проверки са 2 бр. по сигнал, 3 бр. последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.   

По сигнал с вх.№ОИК-3-6/07.01.2019 г. за заустване на отпадъчни води в р.Дъбнишка, е 

направена проверка на обекта съвместно с експерти от БДДР. При направения оглед на 

десния бряг на реката е установен теч, от напорен тръбопровод за отпадъчни води, при 

входна шахта за преминаване на тръбопровода под р.Дъбнишка. Отпадъчните води са със 

сив цвят и специфична миризма, характерни за дейността на обекта. Не е установено наличие 

на тръба в мястото на теча. На дружеството са дадени предписания да спре производствената 

дейност и да извърши ремонт на авариралия участък.  

През м.февруари 2019 г. е направена комплексна проверка по изпълнение на предписания 

дадени при проверки по сигнали вх.№ОИК-3-124/15.11.2018 г. и вх.№ОИК-3-6/07.01.2019 г. 

Установено е, че е извършен ремонт на участък от напорен тръбопровод с дължина около 

200,0 м., и ремонт на дюкер под р.Дъбнишка. Преминаването на р.Дъбнишка е изпълнено 

въздушно, след съгласуване с БДДР. При проверката е констатирано, че не е извършено 

почистване на терена от налични вода и утайка, и че не е възстановен терена, нарушен при 

извършените ремонтни  работи. Във връзка с направените констатации и авариите по трасето 

на напорния тръбопровод, на дружеството са дадени 3 бр. предписания за почистване и 

подравняване на терена и цялостно обследване на тръбопровода за отпадъчни води.  

По сигнал с вх.№ОИК-3-68/30.05.2019 г. относно земеделски земи, заляти с отпадъчни 

води от обекта, е направена комплексна проверка с участието на представител на БДДР. 

Установено е, че след пробив на тръбопровод за отпадъчни води предприятието не работи. 

Извършена е подмяна на авариралия участък от тръбопровода с дължина 12,0 м. 

Дружеството е възложило на специализирана фирма цялостно обследване на тръбопровода 

за отпадъчни води.  

„Марица олио“ АД е уведомила РИОСВ, че е извършила цялостна подмяна на напорен 

тръбопровод за отпадъчни води от предприятието до ПСОВ на „Рафинерия Плама“ АД.    

По сигнал с вх.№ОИК-3-16/15.02.2019 г. за умряла риба в р.Калник, землище с.Лесидрен 

е направен оглед на участък от р.Калник, при мост след с.Български извор, до вливане на 

р.Лесидренска. Установено е наличие на единични бройки умряла риба. В речния участък 

водата е без цвят и мирис.  

От наличната информация в РИОСВ, в с.Лесидрен работят Свинеферма с.Лесидрен на 

“КООП Доверие Лесидрен” ООД и Млекопреработвателно предприятие с.Лесидрен, с 

ползвател “Ракита-Р” ЕООД. Отпадъчните продукти от свинефермата - твърда и течна торова 

фракция, се събират и съхраняват в лагуни, находящи се в имот, граничещ с р.Лесидренска. 

При проверката е установено, че “Ракита-Р” ЕООД предава СЖП - странични животински 

продукти (суроватка) на “КООП Доверие Лесидрен” ООД за храна на животни. Във връзка с 

изложеното, с писмо на Директора на РИОСВ са дадени предписания на дружествата да не 

допускат изхвърляне на отпадъчни води и отпадъчни продукти (суроватка, твърда и течна 

торова фракция) на неразрешени места. 

 По сигнал с вх.№ОИК-3-27/11.03.2019 г. за умряла риба в р.Осъм, е извършен оглед в 

участъка между с.Изгрев и с.Трънчовица. Не е установено наличие на умряла риба, в речния 

участък водата е без цвят и мирис. От наличната информация в РИОСВ Плевен, в участъка 

от р.Осъм предмет на проверката, няма обекти с издадени разрешителни за заустване във 

водния обект. При проверката е представена информация за по-големите земеделски 

производители, които работят в землищата на с.Изгрев и с.Трънчовица. Във връзка с 
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установеното, е изпратено писмо до ОДБХ Плевен за предприемане на действия по 

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

употребата на продукти за растителна защита на земеделските производители, извършващи 

дейност в района на сигнала. 

По сигнал с вх. № ОИК-3-42/01.04.2019 г. за заустване на фекални води в р.Златна Панега 

е направен оглед на участък от р.Златна Панега, в централната част на гр.Луковит, над и след 

мост на реката. В речното корито е установено наличие на тръба ф315, от която в сухо време, 

се заустват отпадъчни води в реката. На Кмета на община Луковит е дадено предписание да 

се извършат ремонтни работи за включване на потока отпадъчни води в канализационен 

клон до ПСОВ на гр. Луковит. Предписанието е изпълнено. 

По сигнал с вх.№ОИК-3-45/08.04.2019 г. за заустване на фекални води от Свинеферма 

с.Пресяка в р.Осъм, е направена проверка с експерт на БДДР. Поради чума по свинете не е 

осигурен достъп в свинефермата. Направен е оглед на канал, граничещ на юг със 

свинефермата. Установено е наличие на хидротехническо съоръжение, чрез което при високо 

ниво в р.Осъм, в канала може да постъпва вода от реката. В обследвания участък от канала, 

не е установено заустване на отпадъчни води или течен торов отпад от обекта. При 

направения обход на десния бряг на р.Осъм не са констатирани дейности в речното корито 

или наличие на умрели прасета. 

 По сигнал с вх.№ОИК-3-70/14.06.2019 г. за замърсяване на рибарник в с.Дъбован е 

направена проверка с представители на БДДР, Напоителни системи ЕАД и ОДБХ Плевен. 

При проверката не са представени документи, доказващи правото за ползване на воден обект 

за аквакултури и свързаните с тях дейности. Установено е, че по отводнителен канал в 

рибарника постъпва вода, с тъмен цвят и специфичен мирис на амоняк. При огледа на 

отводнителния канал в землището на с.Загражден е установено наличие на торова маса. В 

близост до канала има регистриран животновъден обект. Във връзка с направените 

констатации е изпратено писмо до ОДБХ Плевен за предприемане на действия по 

компетентност.  

По жалба с вх. №ОИК-2-19/12.06.2019 г. за дейността на Автомивка в с.Рупци са 

направени 2 бр. проверки. При проверките са представени строителни книжа, в т.число 

удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от Община Червен бряг. Установено е, 

че отпадъчните води от дейността след каломаслоуловител, постъпват в изгребна яма. При 

направения оглед на изгребната яма не е установена категорично водоплътността и, не са 

представени документи за почистване на съоръжението. Дадени са 2 бр. предписания за 

извършване на дейности по осигуряване водоплътността на съоръжението и договор за 

предаване на образуваните отпадъчни води на селищна ПСОВ. Предписанията са изпълнени. 

По жалба с вх.№ОИК-2-27/31.10.2019 г.  за замърсяване на р.Калник от Животновъден 

обект с.Български извор е направена проверка с участието на БДДР. Към момента на 

проверката е констатирано, че животните са на паша извън обекта. В имота е налична 

изгребна яма
 
за отпадъчни води и течен торов отпад. Торовият отпад след престои се ползва 

за наторяване на собствени земеделски земи. Установено е, че обектът не граничи с 

р.Калник. При огледа на участък от реката, в близост до обекта, не е установено наличие на 

торов отпад и заустване на отпадъчни води във водния обект.   

 

2.3. Почви (Приложение 3) 

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

употреба препарати за растителна защита 

Към 01.01.2019 г. на територията, контролирана от РИОСВ Плевен има 64 склада (5 от 

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

употреба продукти за растителна защита (негодни ПРЗ).  
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Във връзка с предписания от 2016 г. на РИОСВ  Плевен до кметовете на 16 общини (10 в 

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

„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за 

растителна защита с изтекъл срок на годност” по Българо-Швейцарската програма за 

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

им. 

В резултат на извършените проверки през 2019 г. и дадени предписания, е постигнато 

следното:  

- „Бал Бок Инженеринг” АД е извършило гаранционно обслужване на Б-Б кубовете в            

с. Крушовене и в гр. Левски; 

- извършено обезопасяване на склада за негодни ПРЗ в с. Реселец, общ. Червен бряг от 

страна на Община Червен бряг. 

 През 2019 г. е взето участие в 2 комисии за предаване на 2 склада от страна на 

собствениците им на фирмата-изпълнител по БШПС (централизираните складове в гр. 

Никопол и в с. Карлуково, общ. Луковит). През 2019 г. негодните ПРЗ от склада в гр. 

Никопол са предадени за обезвреждане по БШПС. 

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

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

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

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

от комисии. Поддържа се и информация за водената кореспонденция с институции - доклади, 

справки, изпращане на информация за решаване по компетентност, писма във връзка с 

уточняване на собствеността, заповеди, постановления на Прокуратура, сигнали и други. 

2.3.2.Оценка на състоянието на почвите, мониторинг 

Във връзка с опазването на компонент почви от увреждане, през 2019 г. са проверени 21 

обекта и са извършени 29 проверки, от които:  

- 21 индивидуални проверки (11 планови и 10 извънредни: 5 бр. по сигнали, 3 бр. 

последващ контрол, 1 бр. за прекратяване на ПАМ и 1 бр. по писмо от РД ПБЗН Плевен на 

склад за негодни ПРЗ). Дадени са общо 5 предписания, които са изпълнени; 

- 8 комплексни проверки (КПКД): 1 планова и 7 извънредни проверки (2 бр. последващ 

контрол по прилагане на ПАМ, 2 бр. по сигнал, 1 бр. по жалба, 1 бр. последващ контрол по 

предписание и 1 бр. по разпореждане на РП-Ловеч). Дадени са 3 предписания, които са 

изпълнени. 

Също така е взето участие в 21 планови комплексни проверки:  

- 16 комплексни проверки по КПКЗ на 16 обекта с издадени КР, дадени са 3 

предписания, които са изпълнени; 

- 5 проверки на 5 обекта с издадени решения по ОВОС или за преценяване на 

необходимостта от ОВОС по компонент почви, 3 от които са и по компонент земни недра. 

Планово са проверени следните 12 обекта: 

- 4 обекта за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ: 3 площадки с 53 броя 

контейнери Б-Б куб и 1 склад за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ; 

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

предписание за почистване;  

- 6 обекта за добив на нефт и/или газ; 

- 1 площадка за дейности с отпадъци, която е КПКД. 

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

3.2. е описан подробно осъществения контрол през 2019 г. на Б-Б кубовете и складовете. При 

5-те проверки, 1 от които извънредна, са дадени общо 4 предписания, които са изпълнени. За 
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сравнение през 2018 г. са извършени 11 проверки на  обекти за съхранение на негодни и 

излезли от употреба ПРЗ. 

При проверките на 6-те обекта за добив на нефт и/или газ не е констатирано замърсяване 

на почви с нефтопродукти. За сравнение през 2018 г. са проверени 5 обекта за добив на нефт 

и/или газ.  

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

дадено предписание за почистване, се установи, че не е приключило образуваното досъдебно 

производство, както и няма привлечени лица в качеството на обвиняеми. Поради това 

предписанието не е изпълнено от община Левски.  

При проверката на площадката за дейности с отпадъци, която е КПКД, се констатира, че 

няма замърсяване на почви с масла и/или нефтопродукти. 

По отношение на комплексните проверки на: 

- обекти по КПКЗ с издадени КР се констатира, че условията в КР по компонент почви 

се изпълняват. Дадените 3 предписания, които са изпълнени, касаят представяне на 

допълнителна информация по изпълнения на условията; 

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

Констатирано е, че поставените условия и мерки в решенията по ОВОС или в решенията за 

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

изпълняват. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 83 броя 

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

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

През 2019 г. Регионална лаборатория – Плевен е изпълнила утвърдените програми за 

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

По мониторинг І-во ниво – широкомащабен мониторинг са наблюдавани 8 пункта. 

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

ще бъде готово до 15.05.2020 г. съгласно програмата. По почвен мониторинг ІІ-ро ниво – 

вкисляване през 2019 г. са наблюдавани пунктовете в Горни Дъбник, Беглеж, Телиш и във 

Велчево. Изпитването на почвените проби е готово и протоколите с резултатите са внесени в 

РИОСВ-Плевен. По почвен мониторинг ІІ-ро ниво – засоляване през 2019 г. са заложени за 

наблюдение 3 пункта: в Дъбован, Загражден и Горна Студена. Изпитването на почвените 

проби е готово и протоколите с резултатите са внесени в РИОСВ-Плевен. Съгласно 

утвърдените програми за 2019 г. оценката и анализа на получените резултати се извърша от 

отдел „МБРГЕП“ към ИАОС в срок до 1 месец от постъпването на данните от 

информационната система.  

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

почвени замърсявания – 2019 г. към ИАОС, през м. декември 2019 г. в ИАОС е предоставена 

актуална информация за състоянието на складовете за съхранение на негодни и излезли от 

употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) (регистри) на територията на област Плевен и 

област Ловеч. Информацията е изготвена въз основа на извършените проверки, месечното 

докладване от кметовете на общините, съгласуването й с РД ПБЗН Плевен и Ловеч и ОДБХ 

Плевен и Ловеч.  

2.3.3. Рекултивации 

През 2019 г. е приета техническата  рекултивация на кариера „Кайлъка” за добив на 

варовик - протокол от комисия от 14.05.2019 г. на ОД Земеделие - Плевен, одобрен от 

Министъра на земеделието, храните и горите.  

2.3.4. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали. 
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През 2019 г. са извършени 5 индивидуални проверки по 5 сигнала и е взето участие в 3 

комплексни проверки (КПКД) по 2 сигнала и 1 жалба. Дадени са общо 5 предписания, които 

са изпълнени. 

Индивидуалните проверки по сигнали са относно: 

- заустване на отпадъчни води в р. Осъм. Извършена е проверка на естествен овраг 

(съгл. издадено КР), взети са почвени проби в участък в близост до него. Дадено е 

предписание за почистване на оврага от утайките, което е изпълнено. След анализ на 

резултатите от почвените проби не са констатирани превишения по показатели тежки метали 

и металоиди, устойчиви органични замърсители и нефтопродукти, спрямо нормите за 

максимално допустими концентрации (МДК), определени в Наредба №3 от 1 август 2008 г. 

за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, т. е. не е констатирано 

вредно изменение на почвата по смисъла на §1, т.16а от ДР на ЗООС; 

- 2 сигнала се отнасят за наличие на торов отпад от дейността на ЖО. Извършени са 

проверки с констатации, уведомени са съответните ОДБХ и общините за предприемане на 

действия по компетентност; 

- извършване на добив на строителни материали, в имот, отдаден от Община Плевен за 

ползване. Не е установено извършване на добив в момента на проверката; 

- складирани и изгаряне на кабели. Взети са почвени проби по разпореждане на РУ-

МВР-Тетевен, резултатите от анализите са предоставени на РУ-МВР-Тетевен. 

Комплексните проверки (КПКД) по 2 сигнала и 1 жалба са относно: 

- изхвърляне на отпадъци (перушина и други отпадъци) от предприятие за клане и 

заготовка на водоплаващи птици. Констатирани са отпадъци. Дадени предписания по ЗУО; 

- земеделски земи, заляти с отпадъчни води в близост до предприятие за производство на 

растителни масла за хранителни и технически цели, дадени са 2 предписания, които са 

изпълнени;  

- за изхвърлени полиетиленови чували и други опаковки, пълни с глави, трупове и кости 

от умрели животни в изкоп (яма). При проверката не са констатирани тези твърдения.  

За сравнение през 2018 г. е взето участие в 4 извънредни проверки (КПКД) по 4 сигнала.  

През 2019 г. са препратени по компетентност 2 жалби и 2 сигнала на съответните 

институции. За резултатите от предприетите действия писмено е уведомена РИОСВ-Плевен, 

както и подателите на жалбите и сигналите. 

 

 

 

2.4. Управление на отпадъците (Приложение 4) 

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

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

През 2019 г. са извършени 349 проверки на обекти, генериращи и третиращи 

производствени, опасни, битови и строителни отпадъци. От тях 210 – планови и 149 – 

извънредни); 

Експертите по УО са участвали в 44 комплексни проверки, от които:  26 – планови и 18– 

извънредни.  

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

При проверките са дадени 110 предписания за привеждане на дейностите по третиране на 

отпадъци в съответствие с екологичните изисквания, от които: 

- 84 дадени при индивидуални проверки;  

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

среда  
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За констатирани нарушения по Закона за управление на отпадъците и подзаконовата 

нормативна уредба по прилагането му са съставени 11 АУАН. Общата сума на наложените 

глоби и имуществени санкции е 19400 лв. 

Общият брой извършени индивидуални и комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (349 бр.) са със 134 бр. повече от планираните за 

отчетния период - 215 бр.  

От извършените 125 извънредни индивидуални проверки, 28 са по постъпили жалби и 

сигнали, 37– по заповед на МОСВ, 22 – по искане на МВР и прокуратура, 23 – за 

осъществяване на последващ контрол по дадени предписания и 15  други (във връзка с 

подадени заявления за издаване на документи по чл.35 от ЗУО, извънпланови проверки за 

последващ контрол, проверки във връзка с преустановяване образуване на отпадъци и 

прекратяване на класификацията им) 

Извършените извънредни проверки съставляват 41,50% от общия брой на проверките 

през 2019г. Проверките по заповед/писмо на МОСВ и за осъществяване на последващ 

контрол са основание за извършване съответно 29,6 % от общия брой извънредни проверки 

по управление на отпадъците през 2019 г., проверките по искане на МВР и по постъпили 

жалби и сигнали съставляват съответно 40 %. В графа „Други“ (12, %) най-голям дял се пада 

на проверките по във връзка с преустановяване образуване на отпадъци и прекратяване на 

класификацията им подадени заявления за издаване или прекратяване на документи по чл.35 

от ЗУО. 

През 2019 г. е намалял броя на  извършени повече проверки в сравнение с 2018 г.– 398 бр. 

спрямо 349 бр.  

 Битови отпадъци 

Във връзка със задълженията на местната администрация свързани с управлението на 

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

на територията на РИОСВ Плевен.  

Регионални системи за управление на отпадъците  

През 2019 г. на територията на РИОСВ Плевен действащи са пет Регионални системи за 

управление на отпадъците, три от които са изградени с финансиране от ОП „Околна среда 

2007-2013г.” и са в редовна експлоатация от 2016г.  

Действащите съоръжения и инсталации, представляващи елементи от изградените 

Регионални системи за управление на отпадъците са както следва: 

„Регионален център за управление на отпадъците гр. Плевен”, обслужващ общините 

Плевен, Гулянци, Д.Дъбник, Д.Митрополия, Искър, Пордим: 

- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 785 500 т.; 

- Сепарираща инсталация, за предварително третиране на смесени битови отпадъци, в 

т.ч.  

- лентови транспортьори, балистичен сепаратор – тип барабанно сито и балираща 

машина, с капацитет 173 398 т/ год.; 

- Инсталация за компостиране в открити купове, капацитет 12 000 т/ год. и 42,1 т/ 24ч. 

- Център за предаване на отпадъци  (ЦПО) с капацитет 200 т/год за опасни отпадъци от 

домакинства. 

„Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/ - 

площадка с. Санадиново, обслужваща общините Левски, Никопол, Белене, Свищов и 

Павликени: 

- Сепарираща инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, с 

капацитет 15 т/час или 29150  т/г. 
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- Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с капацитет 57,84 т 

/24ч или 13 882 т/г. 

- Клетка № 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 101 775 т.  

„Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, обслужващ общините 

Луковит, Тетевен, Роман, Ябланица  и Червен Бряг: 

- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 164 700 т.;    

- Площадката за открито компостиране на „зелени отпадъци” с капацитет 10 т/ 24 ч;  

- Общинския събирателен център - обособена площадка оборудвана със 

специализирани контейнери. 

Другите две Регионални сдружения на общини имат изградени само Регионални 

съоръжения за депониране на неопасни отпадъци.  

Регионално депо (РДНО) Троян, за общините Троян и Априлци се експлоатира от 2002г. 

и включва 2 клетки за депониране на отпадъци, с общ капацитет 191 560т. и стопански двор.  

Регионално депо (РДНО) Ловеч, за общините Ловеч, Летница и Угърчин е изградено по 

проект от 2001г. и включва 1 клетка за депониране на отпадъци, с капацитет 399 293т.  и 

стопански двор. Водещите общини от двата региона са предприели действия за проектиране 

и  изграждане на допълнителна инфраструктура, инсталации и съоръжения за развитие и 

усъвършенстване на регионалните системи за управление на отпадъците. 

Развитие на общинските системи за разделно събиране на битови отпадъци 

Във връзка със задълженията за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци 

от домакинствата и степента на развитие на системите за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и др. са извършвани регулярни проверки в общините. 

Съгласно чл.33, ал.1 от ЗУО, десет от общините на територията на РИОСВ Плевен имат 

задължения за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, а шест 

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

Общините изпълняват задълженията си относно разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци от домакинствата чрез сключване на договори с организации по 

оползотворяване и/или лица, притежаващи необходимите разрешения..  

В осем общини са осигурени площадки по чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 

жители на територията на общината. В 3 общини /Плевен, Луковит, Тетевен/ са въведени в 

действие такива площадки, като елементи от РСУО, в 4 общини /Кнежа, Ч.бряг, Ловеч, 

Левски/ е сключен договор с оператори на съществуващи площадки, притежаващи 

необходимите разрешения, а 1 община е осигурила площадка - общинска собственост. 

За разделно събиране на други масово разпространени отпадъци от домакинствата 

(НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.), в 16 общини са сключени договори с организации по 

оползотворяване на различните видове МРО, а 5 общини имат и договори с дружества, 

притежаващи необходимите разрешения за дейности с такива отпадъци. 

Прилагане на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

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

обезвреждане на отпадъци  

През 2019г. на територията на РИОСВ – Плевен действащи са единствено 5-те 

регионални депа за обезвреждане на неопасни отпадъци в РСУО.  

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

нормативните изисквания, са извършени 13 проверки на общински депа за битови отпадъци 

с преустановена експлоатация и е взето участие в 5 комплексни проверки на регионалните 

депа.  
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За 13-те общински депа с преустановена експлоатация общините са предприели действия 

за изготвяне и реализиране на проектите за крайна рекултивация на терените, които 

включват изпълнение на дейности за: техническа рекултивация на депото - етап I; 

биологична рекултивация на нарушения терен - етап II и отгледни мероприятия за ново 

засадената растителност на терена за 3-годишен период - етап III.  

На територията, контролирана от РИОСВ-Плевен, са определени шест общини, на които 

да бъдат предоставени средства от ОПОС 2014-2020г. за рекултивация на депата, предмет на 

наказателната процедура. 

През отчетния период е извършван контрол и ежемесечна обработка на информацията по 

изпълнение задълженията на общините - собственици на депа да заплащат дължимите 

месечни отчисления, съгласно разпоредбите на чл.60 и чл.64 от ЗУО. На сайта на РИОСВ 

регулярно (до 10-то число на м. I, IV,VI, X) е публикувана тримесечната справка по чл.29 от 

Наредба № 7/19.12.2013 г. за приведените месечни отчисления за депата в сметката на 

РИОСВ.  

Издадени са 5 решения за освобождаване на средства от натрупани отчисления в 

сметката на РИОСВ -  Плевен, Луковит (2 бр.), Троян, Павликени. Изготвена е информация 

по чл. 29 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за натрупаните месечни отчисления за депата за 

периода 01.01.2011 – 30.12.2019г.; води се регистър на издадените решения за освобождаване 

на средства, по чл.25, ал.7 от Наредба № 7/ 19.12.2013г. (публикувани на сайта на РИОСВ).  

Контрол за предотвратяване нерегламентирани замърсявания (локални сметища) с 

отпадъци  

Във връзка със спазване и прилагане на разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 12 и т. 15 от 

Закона за управление на отпадъци (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. с вс. изм. и доп.) и на 

основание чл. 14, ал. 4 от ЗООС (обн., ДВ,    бр. 91 от 25.09.2002 г. с изм. и доп.), 

На основание Заповед № РД-108/ 08.02.2019г. на МОСВ са изпратени предписания до 

кметовете на 19-те общини за предприемане мерки за недопускане замърсяване на речните 

легла и е изпратена информация по т.1.1. на ККД. Създадена е организация за извършване на 

проверки по Заповед № РД-108/ 08.02.2019г. на МОСВ и е изготвен график за планираните 

проверки на речни легла и във връзка с контрола по чистотата на пътната мрежа (чл.12 от 

ЗУО).  

 В периода 08 април – 31 10 2019г., съгласно изготвения график, експерти на РИОСВ-

Плевен са извършили проверки за наличие на замърсяване с отпадъци (локални сметища) на 

участъци от речните легла и прилежащите им територии, разположени на територията на 19-

те общини. За периода от 01.01.2019г. – 30.10.2019г., експерти от РИОСВ –Плевен са 

извършили 36 бр. проверки,  на кметовете на общини, в изпълнение на задълженията им по 

чл.112 от ЗУО. 

 На кметовете на общините са дадени 18 предписания  – за почистване на отпадъците от 

замърсените  терени  в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовата нормативна 

уредба, във връзка със задълженията им да организират управлението на битовите и 

строителните отпадъци, образувани на територията на общините, както и да отговарят за 

предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването 

на незаконни сметища и да организират почистването на отпадъците.   

 В Община –Плевен са констатирани струпвания на значителни количества отпадъци, 

имащи характер на сметище, на територията на с. Буковлък, Община –Плевен.  Във връзка с 

подадени  в РИОСВ – Плевен сигнали.,  относно  наличие на локални замърсявания със 

строителни  и битови отпадъци на територията на Общината са предприети в срок мерки за 

премахване на замърсяванията, констатирани при извършените проверки от експерти от 

РИОСВ – Плевен. 

 Значителни струпвания на строителни отпадъци бяха констатирани в  участък от 

рехабилитиран път III -306- Червен бряг – Чомаковци, по протежение на брега на р. Искър – 

до моста на вход на гр. Червен бряг. След извършени проверки в СГКК – Плевен се 
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установи, че имотите са извън регулацията на гр. Червен бряг-земеделски земи, със 

собственик – физическо лице, на което е изпратено писмо с предписания за почистване на 

отпадъците. Притежателят на отпадъците е уведомил с писмо РИОСВ –Плевен, че 

отпадъците са почистени. 

 През отчетния период е постъпил  сигнал, отнасящ се за замърсяване в района на 

общинското депо за неопасни отпадъци, собственост на Община – Тетевен,  местност 

„Байнов поток“. Община Тетевен е разработила проект за „Закриване и рекултивация на 

общинско депо, с преустановена експлоатация  за битови отпадъци в с. Гложене, но към 

момента не е получено финансиране. Община Тетевен е предприела мерки за предотвратяване 

на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.на депото с преустановена експлоатация.  

  При проверките са констатирани локални замърсявания на територията на с. Дерманци, 

Община Луковит, на път, свързващ с. Къшин със с. Брестовец,  по протежение на земен път 

почти до табелата на с. Брестовец – Общ. Плевен, на територията на общините – Никопол и 

Кнежа. 

В последващия период от страна на РИОСВ – Плевен е извършван регулярен контрол за 

наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (локални сметища) в прилежащите 

територии на реките.  

 

 Строителни отпадъци 

През 2019 г. на територията на РИОСВ Плевен няма изградени специализирани депа и 

стационарни инсталации за третиране на строителни отпадъци. Шест юридически лица 

притежават документи по чл.35 от ЗУО за третиране на строителни отпадъци - ЕТ „Евстати – 

Евстати Димитров“, за дейности с кодове R10 и R12; „Евробилд“ ООД и „Ростер“ ООД, за 

дейности код R5, R12 и R13,  и  ДП НКЖИ, Монтажно-демонтажна база Одърне за  дейности 

код R12 и R13. През 2019 г. РИОСВ –Плевен не е издала документа по чл. 35 от ЗУО за 

дейности със строителни отпадъци. 

Дейностите могат да бъдат извършвани на временни строителни площадки, собственост 

на възложителите на услугата, въз основа на писмен договор. През отчетния период няма 

данни за извършвани на територията на РИОСВ Плевен дейности по третиране на 

строителни отпадъци от горе-цитираните фирми,  с документи по чл. 35 от ЗУО. 

 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; 

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

оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти; излезли от употреба гуми 

Отпадъци от опаковки и полимерни торбички 

За отчетния период са извършени 23 проверки на лица, пускащи на пазара опаковани 

стоки, в.т.ч: 

Извършени са 8 извънредни проверки на лица, които не са изпълнили задълженията си по 

чл. 14 от ЗУО за 2018г. Осъществен е контрол по изпълнение на заповедите на министъра на 

околната среда и водите - дадени са предписания за заплащане на дължимата продуктова 

такса в ПУДООС; 

Проверени са 2 търговски обекта за пускане на пазара на полимерни торбички относно 

изпълнение на задълженията им по чл. 14 от ЗУО, наличие на изградена депозитна или друг 

вид система за многократна употреба на опаковки и приемане обратно без заплащане от 

крайните потребители на използваните опаковки, както и контрол по спазване на 

изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 

такса, по отношение на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване.  

Извършени са 3 бр. проверки на подизпълнители на организации по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки.  
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От извършената през 2019 г. контролна дейност на обекти, генериращи и извършващи 

дейности по съхраняване и предварително третиране на масово разпространени отпадъци от 

опаковки се констатира следното: 

За площадките, има издадени от РИОСВ Плевен разрешения за дейности с отпадъци по 

реда на чл. 67 от ЗУО и регистрационен документ г. за извършване на дейности по събиране, 

съхраняване и предварително третиране на отпадъци от опаковки с кодове и наименование 

съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците 15 01 01 хартиени и картонени 

опаковки; 15 01 02 пластмасови опаковки и 15 01 07 стъклени опаковки.  

Установено е реално събиране на отпадъци от опаковки. Събраните отпадъци се 

съхраняват разделно преди предаване за последващо третиране; 

Води се отчетност за събраните, съхранени и предварително третирани отпадъци;  

На територията на РИОСВ-Плевен няма лица, изпълняващи индивидуално задълженията 

си по чл.14, ал.1 от ЗУО. 

Негодни за употреба батерии и акумулатори 

В изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за 

батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, през 2019г. са 

извършени 2 бр.  проверки на място на лица, вносители на батерии. Заплатени са 

лицензионни възнаграждения в организация по оползотворяване..  

От извършената през 2019 г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по 

съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори може да се обобщи следното: 

Дейности по съхраняване и третиране на НУБА на територията на РИОСВ Плевен са 

разрешени на 52 площадки.  

През 2019 г. са извършени 35 бр. проверки на лица с издаден документ по чл.35 от ЗУО за 

дейности по съхраняване на НУБА. Две от проверките са на подизпълнител на ООп за 

НУБА; 

От извършените 36 проверки, 2 са в рамките на комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда Не са съставяни АУАН за установено 

нерегламентирано съхранение и третиране на НУБА 

Налични НУБА са констатирани на територията на 32 площадки. През 2019г. на 

територията на РИОСВ – Плевен няма действащи подизпълнители на ООп за НУБА;  

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

През отчетния период, във връзка с прилагане на Наредбата за излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване, са извършени 4 бр. проверки на място на лица, 

производители и вносители на електрическо и електронно оборудване. Дадени са 

предписания за заплащане на лицензионни възнаграждения и предоставяне на необходимата 

документация.  

От извършената през 2019г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по 

съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване може да се направи следното обобщение: 

Дейности по съхраняване и третиране на ИУЕЕО на територията на РИОСВ Плевен са 

разрешени на 57 площадки. При извършените проверки по спазване условията от издадените 

документи по чл.35 от ЗУО е установено, че налично ИУЕЕО има на  територията на 22 

площадки. На територията на РИОСВ – Плевен няма действащи подизпълнители на на ООп 

за ИУЕЕО. При извършената проверка на дружествата,  извършващи дейности по събиране и 

третиране на ИУЕЕО е осъществен контрол върху начина на съхранение и третиране на 

ИУЕЕО, воденето на отчетност, наличието на договори за приемане и предаване на ИУЕЕО 

и компоненти от него и др. 

През 2019 г. са извършени 6 бр.извънредни проверки на площадки за дейности с 

отпадъци, в т. ч. с ИУЕЕО във връзка с: подадено заявление за издаване на разрешение (1 
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бр.), и 1 бр. на площадка, на която не са извършвани разрешените дейности с ИУЕЕО за 

периода на проверката. Не е съставен АУАН за констатирано нерегламентирано третиране на 

ИУЕЕО; 

На територията, контролирана от РИОСВ Плевен няма разположени автоматизирани 

инсталации за разкомплектоване на ИУЕЕО. Лицата, приемащи ИУЕЕО отделят ръчно части 

за повторна употреба или метални части за предаване като скрап.  

Не е констатирано приемане на ИУЕЕО с цел предаването му като цял уред за повторна 

употреба. 

Излезли от употреба моторни превозни средства 

На територията на РИОСВ Плевен, 46 юридически лица имат издадени разрешения за 

извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства на 62 площадки – 

59 бр. като центрове за разкомплектоване и площадки за съхраняване и 3 бр. само като 

площадки за съхраняване. В изпълнение изискванията на чл.70, ал.2 и чл.72, ал.2 от Закона за 

управление на отпадъците, те са проверени  в рамките на контрола по разрешителния режим. 

РИОСВ Плевен не разполага с информация за лица с документ по чл.35 от ЗУО, 

подизпълнители на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни 

превозни средства, извършващи дейност на територията на области Плевен и Ловеч.  

От извършената през 2019г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по 

съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства 

могат да се направят следните  обобщения и изводи: 

През 2019 г. са извършени 23 планови проверки на лица с издаден документ по чл.35 от 

ЗУО за дейности по третиране на ИУМПС. През 2019 г. са извършени 8 проверки на 

площадки без документ по чл.35 от ЗУО в рамките на специализирани полицейски операции 

с участието на ОД на МВР и общини и във връзка с постъпили сигнали; 

За установените нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС) са съставени АУАН – 7  бр. от РИОСВ Плевен. Всички  съставени от  

РИОСВ Плевен АУАН, са на физически лица.  

Отработени масла 

 От извършената през 2019г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по 

съхраняване и третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти могат да се 

направят следните изводи: 

Дейности по съхраняване и третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

са разрешени на 30 площадки с документи по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, в т.ч. 29 центрове за 

разкомплектоване на ИУМПС. При извършените проверки по спазване условията от 

издадените документи по чл.35 от ЗУО е установено, че налични отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти има на територията на 3 площадки, 1 от които е на подизпълнител 

на ООп на отработени масла. 

На територията на РИОСВ Плевен, едно дружество  има издадено разрешение за 

рафиниране на отработени масла чрез ректификация и последваща очистка с издадено 

комплексно разрешително – „Полихим СС“ ЕООД.  

 „Полихим СС” ЕООД е сключило договори с „Ойл Рециклейшън” ЕООД и „Екоривейс 

ойл“ АД, в качеството му на “изпълнител”, който извършва третиране на отработени масла в 

инсталация с издадено комплексно разрешително. Проверени са местата за съхраняване на 

събраните отработени масла и водената за тях отчетност. 

При осъществяване на плановия контрол са проверени и генератори на отработени масла 

и отпадъчни нефтопродукти. При проверките е изисквано осигуряване на екологосъобразно 

съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, водене на отчетност и 

предоставяне на договори за предаването им на фирми с документ по чл.35 от ЗУО. 

Не са съставяни АУАН за установено нерегламентирано третиране на отработени масла.  
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Излезли от употреба гуми 

През отчетния период, във връзка с прилагане на Наредбата за излезли от употреба гуми е  

извършена 1 бр. проверка на място и по документи на директен вносител на автомобилни 

гуми, членуваща в организация по оползотворяване на отпадъци. При проверката са 

представени всички изискуеми документи, удостоверяващи начислени и заплатени 

лицензионни възнаграждения. 

През 2019 г. са извършени 4 проверки на място на автосервизи, в които се извършва 

продажба и смяна на гуми. Проверени са възможностите за приемане на излезлите от 

употреба гуми от крайните потребители, воденето на отчетност по реда на Наредба № 1 за 

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

реда за водене на публични регистри, наличието на договори за предаване на ИУГ. В 

рамките на плановия контрол по чл.72, ал.2 от ЗУО са проверени и всички площадки (48 бр.), 

вписани в документи по чл.35 от ЗУО за третиране на излезли от употреба гуми. Осъществен 

е контрол на фирма, с издадено разрешение за извършване на пиролиза на излезли от 

употреба гуми, която до момента не е въведена в експлоатация съгласно Закона за 

устройство на територията. 

Продуктови такси 

На база извършените през 2019 г. проверки се констатира, че по-голямата част от 

фирмите изпълняват задълженията си по наредбите, регулиращи управлението на масово 

разпространените отпадъци чрез участие в колективни системи, сключвайки договори с 

организации по оползотворяване и съответно е намалял броят на тези, които заплащат 

продуктова такса в ПУДООС.  

През 2019 г. РИОСВ – Плевен е извършила 25 проверки на лица, пускащи на пазара 

опаковани стоки. При проверките е осъществен контрол на документация по Наредбата за 

определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса – месечни справки-

декларации и справки по приложения в специализираните наредби, проверени са фактури и 

платежни нареждания и съответствието им с първични счетоводни документи.  Извършени 

са 9 извънредни проверки, на лицата, които не са изпълнили задълженията си по чл. 14 от 

ЗУО за 2018г. Осъществен е контрол по изпълнение на заповедите на министъра на околната 

среда и водите, относно заплащане на продуктова такса и са дадени предписания за внасяне 

на дължимата продуктова такса в ПУДООС.  

Извършени са проверки на място на 2 дружества, които са начислили и заплатили 

продуктови такси в ПУДООС в размер на 868,13 лв. за пуснатите от тях на пазара опаковани 

стоки през 2019г.  

Съгласно представените в РИОСВ – Плевен документи, през 2019г. в ПУДООС са 

внесени 2716,06 лв. – продуктова такса за опаковки. 

По отношение на пуснати на пазара батерии, през 2018г. е извършена проверка на 

„Батерия” АД, в изпълнение на задълженията му по чл.14 за 2017г. При проверката се 

установи, че за горе –цитирания период  дружеството не е било производител и вносител на 

батерии. В „Екобулбатери” АД е внесено лицензионно възнаграждение за внос на батерии от 

1 дружество – в размер на 27,40 лева за 2018г. 

Във връзка с пуснато на пазара ЕЕО, са извършени 5 проверки на място на лица, 

вносители и производители на ЕЕО и е установено, че са внесени лицензионни 

възнаграждения в размер на 7719,80,74 лв. в „Екобултех” АД за периода – първо полугодие 

на 2019г. 

След извършени проверки на  дружества, пускащи на пазара масла се констатира 

следното: проверено е 1 дружество, членуващо в организация по оползотворяване – 

Екоривейс ойл  АД, в която е заплатило лицензионно възнаграждение за 525 тона отработени 

масла през 2019г. 
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През 2019г. е осъществен на контрол по изпълнение на заповедите на министъра на 

околната среда и водите, относно заплащане на продуктова такса и са  извършени проверки 

на лицата, които не са изпълнили задълженията си по чл. 14 от ЗУО за 2018г. Осъществен е 

контрол в 8 дружества, длъжници на организации по оползотворяване за 2018г. Вследствие 

на осъществения контрол са внесени фактури, издадени от организации по оползотворяване, 

съответно за първо и второ полугодие на 2018г.,с начислени лицензионни възнаграждения и 

банкови извлечения за горе – цитираните плащания. 

 Във връзка с контрола по спазване на изискванията на Наредбата за определяне на реда и 

размера за заплащане на продуктова такса, по отношение на пуснатите на пазара 

пластмасови торбички за пазаруване са проверени 2 търговски обекта.  

 

Производствени отпадъци 

Обект на контрол и през 2019 г. бяха обекти, третиращи производствени и опасни 

отпадъци и имащи издаден документ или подлежащи на издаване на документ по чл.35 от 

ЗУО – в т.ч. 113 бр. с издаден документ по чл.67 от ЗУО, 29 бр. – с издаден регистрационен 

документ за третиране и 31 бр. – с издаден регистрационен документ за транспортиране на 

отпадъци. Проверявани са условията, при които се извършва третирането на отпадъците и 

съответствието им с издадените разрешителни документи, начините за съхранение и 

воденето на отчетност по отпадъците. Проверявани са и генератори на отпадъци, във основа 

на извършена оценка на риска. Осъществената контролна дейност е отразена детайлно в 

Справка 5 и Справка 8 към отчета.  

Към 31.12.2019 г. са постъпили и проверени 8325 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 204 отчетни книги за отпадъци, дадени са им уникални номера, което е 

отразено в Регистър на отчетните книги за отпадъците, воден за периода 2013-2019г. 

През 2019 г. е взето участие в 2 комисии за предаване на 2 склада от страна на собствениците 

им на фирмата-изпълнител по БШПС (централизираните складове в гр. Никопол и в с. 

Карлуково, общ. Луковит). През 2019 г. негодните ПРЗ от склада в гр. Никопол са 

предадени за обезвреждане по БШПС.  

Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) 

На територията на РИОСВ Плевен дейности с отпадъци от черни и цветни метали са 

разрешени на 55 площадки, вписани в документи по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.  През 2019г. са 

извършени 45 планови проверки - 3 са в рамките на специализирани полицейски операции с 

участието на служители на ОД на МВР, 5 бр. проверки по подадени заявления за дейности с 

ОЧЦМ, 2 бр. проверки за заличаване на площадки за дейности с ОЧЦМ. Обект на контрол е 

разделното съхранение на ОЧЦМ, воденето на отчетност, наличието на ефективно 

видеонаблюдение и др. 

Осъществяван е и контрол върху своевременното предоставяне на продължени или 

подновени банкови гаранции. До фирмите, осъществяващи дейност с ОЧЦМ, са изпратени  

писма-предписания за представяне на продължени или подновени банкови гаранции в 

периода 1 месец преди изтичането им. През 2019 г., поради заличаване на разрешени 

дейности с ОЧЦМ в разрешения за дейности с отпадъци на банките гарант са върнати 15 бр. 

банкови гаранции, след изтичане срока им на валидност или отпадане на нормативната 

необходимост от представянето им в РИОСВ Плевен. Движението на банковите гаранции е 

отразено в Регистъра на банковите гаранции, получени по чл.69, ал.2 от Закона за 

управление на отпадъците и се докладва ежемесечно в Дирекция „Финансово управление” на 

МОСВ. 

Третиране на биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ 
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На територията на РИОСВ Плевен през 2019г. работещи са четири инсталации за 

компостиране на отпадъци. Три от тях са елементи от изградените Регионални системи за 

управление на отпадъците (РСУО) - „Регионален център за управление на отпадъците 

(РЦУО), гр.Плевен”, „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски 

/Никопол/ - площадка с. Санадиново,  Регионален център за управление на отпадъците гр. 

Луковит“, четвъртата инсталация е в обект, „Оранжерии Гимел II” EOOД, площадка гр. 

Левски. На РЦУО, гр. Плевен е действаща инсталация за компостиране в открити купове, с 

капацитет 12 000 т/ год. и 42,1 т/ 24ч. Редовната експлоатация на площадката е започнала 

през месец април 2017 г.   На РСУО в регион Левски /Никопол/ - площадка с. Санадиново е 

действаща инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с капацитет 

57,84 т /24ч или 13 882 т/г. В двете компостиращи инсталации се компостират зелени 

отпадъци и от сепариране на ТБО. На РЦУО гр. Луковит е действаща площадката за открито 

компостиране на „зелени отпадъци” с капацитет 10 т/ 24 ч.  „Оранжерии Гимел II” EOOД 

произвежда компост за собствени нужди, използвайки като суровина растителни отпадъци от 

оранжерийното си производство на биозеленчуци. При извършените проверки на 

компостиращите инсталации не са констатирани несъответствия  с изискванията на 

наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.  

Контрол по Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци (Наредбата) и прилагане на Националната стратегия за 

управление на биоотпадъците в България е осъществен чрез проверка на общинските 

програми (19 общини) за управление на отпадъците. Извършени са провеки на 

организираната общинска система за разделно събиране на биоразградими отпадъци в 

общините Белене и Левски. Двете общини са организирали събиране на зелени отпадъци-

тревни и градински с цел предаване за компостиране на РСУО в регион Левски /Никопол/ - 

площадка с. Санадиново. Към 31.05.2019 г. община Белене разполага с 60 бр. кафяви 

контейнера, с обем 1,1 м3, 30 от които са закупени със средства на общината. Контейнерите 

са разположени в гр. Белене. Към 11.07.2019 г. общ. Левски разполага с 84 бр. кафяви 

контейнери с обем 1,1 м3, разположени в гр. Левски. Общината работи в насока за 

предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци. До момента са закупени и 

раздадени 443 бр компостери, за фамилно компостиране във всички населени места на 

територията на общината.  

През 2019 г. е извършена проверка на три пречиствателни станции за отпадъчни води 

(ПСОВ), - В и К Плевен ЕООД; В и К Ловеч и  В и К „Стенето” ЕООД, гр.Троян;  Същите 

имат задължения и извършват анализи, ГПСОВ ежегодни на генерираните утайки по реда на 

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води 

чрез употребата им в земеделието. Няма данни за оползотворени през 2019 г. утайки от 

ПСОВ, както и от други пречиствателни съоръжения по реда на Наредбата. През 2019г. на В 

и К „Стенето” ЕООД е издаден документ по чл. 35 от ЗУО за  рекултивация на нарушен 

терен, горска територия, собственост на МЗХГ-Териториално поделение „Държавно горско 

стопанство” Троян с утайки, генерирани от дейността на градската пречиствателна станция 

за отпадъчни води в гр. Троян.  

 През 2019г. са издадени 2 бр. документа по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците 

за дейности с биоотпадъци. Издаден е регистрационен документ на „Екопроджект„ ЕООД, за 

изградената инсталация по вермитехнологията - метод за уплътняване на утайките, чрез 

който се цели значителното им намаляване, с цел да се улесни третирането им. Вследствие 

на успешното третиране и уплътняване на утайката от пречиствателната станция, чрез 

вермитехнологията се постига уплътняване на утайката и  извличане на тежки метали, чрез 

акумулирането им в червеите, както и получаване на биомаса с високо протеиново 

съдържание, на основата на прираста на червения калифорнийски червей.  

За констатирано на един обект нерегламентирано изгаряне на неопасни текстилни и/или 

дървесни отпадъци на неразрешени за това места е съставен акт за установяване на 

административно нарушение  (АУАН),   
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 Съоръжения за третиране на отпадъци: 

На територията на РИОСВ Плевен, следните оператори притежават инсталации и 

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

третиране преди депониране и/или оползотворяване: 

Инсталации за третиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло 

Клеърс ЕООД е оператор на Промишлена инсталация за производство на хартия. С 

комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. на дружеството е разрешена дейност R3 

(рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като 

разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична 

трансформация) на хартиени и картонени отпадъци в общо количество до 20 000 т/г. 

„СИС” ЕООД, (Разрешение № 08-ДО-300-00/2013г.), „Унитрейд-БГ” ООД, (Разрешение 

№ 08-ДО-298-012/2018г.), „Феникс ЛВ“ ЕООД (разрешение № 08-ДО-310-03/2016 г.) 

„Есмос” АД (регистрационен документ № 08-РД-129-01/2015г.), „Глобъл Рециклинг” ООД 

(регистрационен документ № 08-РД -237-01/2015г.), „Тайреко“ ООД (регистрационен 

документ № 08-РД-236-01/2015г) „АМ пласт 2010” ЕООД (регистрационен документ № 08-

РД-230-00/2014г.), „Феникс Плевен“ ЕООД (регистрационен документ № 08-РД-153-03-5 от 

27.08.2018 г.) и др. имат издадени документи по Закона за управление на отпадъците за 

третиране на пластмасови отпадъци, в т.ч отпадъци от опаковки чрез процеси като мелене, 

пресоване, гранулиране и/или шприцване, бластване.  

„Eвроимпекс Варна” ЕООД, Плевен (регистрационен документ № 08-РД -174-

05/18.04.2018г.) извършват събиране и предварително третиране на МРО, в т. ч. от опаковки-

хартия и картон, пластмаса, стъкло, текстилни и др.  

 „Ванекс” ЕООД, (разрешение № 08-ДО-317-01/27.11.2018.) и др. извършват сортиране и 

балиране на отпадъци от опаковки. 

„ЕКО“ ЕАД – гр. Ловеч (№ 08-РД-316-00 от 22.03.2017г.) притежава инсталацията за 

сортиране и балиране на отпадъци от опаковки, изградена на модулен принцип с капацитетът 

до 5 тона на час 

„Феникс Инверс“ ООД има изградена инсталация (цех) за ротационно леене на 

полиетилен (ниска плътност – високо налягане) с възможност за използване на регранулат и 

притежава пресоваща и балираща машина за хартиени и картонени отпадъци. и притежава 

шредерна инсталация за ИУМПС“ - съоръжение за разкъсване на парчета или 

раздробяване на ИУМПС, включително чрез използване на система за сепарация, с цел 

получаване на отпадъци, подходящи за оползотворяване или директна повторна употреба.   

„Рубин Трейдинг” АД е оператор на Инсталация за производство на амбалажно стъкло от 

стъклени отпадъци във ванни пещи – 2 бр. с капацитет 280 т/24 часа,/ 165,6 т/24 часа, за 

което има издадено комплексно разрешително КР 127-Н1/2010 г. 

„КАМ” ООД е оператор на инсталация за получаване на алуминиев сулфат от алуминиев 

хидроокис, получен чрез извличане на алуминий от композитни опаковки. Притежава 

разрешение № 08-ДО-347- 02/2019г. Извършва се физико-химично третиране - 

неутрализация на отпадъците с натриев алуминат до рН 7. 

„Спарки Елтос”  АД, Ловеч (08-ДО-354-00/3.10.2014) притежава две инсталации за: 

смилане на  пластмасови отпадъци - леяци (термопластични полимери - полиамид, 

поливинил хлорид, полистирол и др.) в 3 бр. мелници MGK 2121-R-2 с капацитет 5-10 кг/ч и 

повторно използване в технологичния процес при шприцването на детайли в 34 бр. 

шприцавтомата;/мелници за пластмаса, бласавтомати  и за: смилане на технологични 

отпадъци и детайли (термопластични полимери – полиетилен, полипропилен и др.) в 3 бр. 

мелници PS 120 с капацитет 400-800 кг/ч и повторно използване в технологичния процес при 

бласването на пластмасови куфари в 3 бр. бласавтомата; 
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„Универсалстрой” ООД, с. Дълбок дол, общ. Троян (08-РД-212-00/12.12.2013). 

Дружеството възстановява пенополистирол, в инсталация с капацитет 5 кг/час, състояща се 

от мелачка, машина за калибриране на гранулата, блокмолдер (машина за слепване на 

раздути парчета пенополистирол). В блокмолдера се дозира възстановен отпадък към свеж 

материал, гранулат след експандер (машина за раздуване на гранулата). 

Инсталации за третиране на излезли от употреба гуми 

„Златна Панега цимент” АД оползотворява производствени и опасни отпадъци в т.ч 

излезли от употреба гуми чрез изгарянето им като алтернативно гориво при температура, 

достигаща до 2000 
о
С в 2 бр. ротационни пещи с капацитет 1750 т/24 часа всяка. „Златна 

Панега цимент” АД използва отпадъци и като добавки към клинкера и цимента, за което има 

издадено комплексно разрешително №76-Н0-И0-А2/2014г. Дружеството е оператор и на 

шредерна инсталация, в която се извършва предварително третиране на отпадъци за 

получаване на RDF-горива. 

„Енеркемикал” ЕООД има издадено разрешение № 08-ДО-307-01/03.9.2013г. за пиролиза 

на излезли от употреба гуми в инсталация „Пиротекс” с капацитет 1500 т/г. В резултат на 

пиролизния процес могат да се получават пиролизно масло, пиролизен газ, твърд остатък и 

метални отпадъци. Към момента инсталацията не е въведена в експлоатация. 

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

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

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

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

Притежава регистрационен документ за третиране на отпадъци №08-РД -272-00/2015г. 

Инсталации за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

„Полихим СС” ЕООД регенерира отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в 

Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, за 

което има издадено комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015г. 

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

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

третиране (обезводняване) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

 

Леярни за черни и цветни метали 

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

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

претопяване на отпадъци от черни метали в 4 бр. индукционни пещи и „Метаком СЛЗ 

Инвест” АД, решение № 08-ДО-349-02/21.01.2015 г. – в електродъгови пещи-2 бр. и 

индукционни пещи - 2бр. 

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

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

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

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

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

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

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

Инсталации за третиране на дървесни отпадъци и слънчогледова люспа 

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

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

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

ООД гр.Троян, „Гадевски” ООД гр. Троян; „Савел” ЕООД гр.Троян; „Грос Мебел” ЕООД гр. 
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Тръстеник, Кооперация „Обнова”с. Черни Осъм, „Уолтопия” ООД гр.Летница, „Мебеликс” 

ООД гр. Троян; „Явор ДД” ЕООД гр.Тетевен, ЕТ „Елимекс – Иван Радевски”, „Тера арт 

2001” ЕООД и др. (изгаряне на дървесни отпадъци) и „Растителни масла” ООД гр.Плевен; 

„Олива”АД гр.Кнежа; „Златен лъч” ООД гр. Долни Дъбник,“Олина 2000” ООД гр. София, 

пл. гр. Тетевен и др.(изгаряне на слънчогледова люспа). 

Брикетиране и пелетизиране на дървесни и растителни отпадъци извършват „Плевен 

Булгартабак” АД, „ХМ” ООД, „ИТА България” ЕООД, „Савел” ЕООД и др. 

Инсталации за третиране на текстилни отпадъци 

Регенериране на текстилни отпадъци извършват „Ретекс” АД, ”( рег. док.№ 08-РД -209-

02/2015г.) „Витекс” АД”( рег. док.№ 08-РД -292-00/2015г.) и ЕТ „Дочо Ковачев” ( рег. док. 

08-РД-278-01/10.11.2017г.). Инсталациите за рециклиране на текстилни влакна включват-

гилотина за нарязване на отпадъците, чепкало, преса за балиране, утайници за фин текстилен 

прах. 

Инсталации за третиране на утайки 

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

обезводняване и уплътняване на генерираните от дейността им утайки. Изградените ПСОВ в 

гр. Кнежа, Ябланица, Луковит, Червен бряг, с. Глогово, общ. Тетевен имат съоръжения за 

обезводняване на генерираната утайка. 

„Глазура” ЕООД рециклира отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и 

строителни материали (след термично обработване) и утайки от пречистване на отпадъчни 

води от производство на глинени изделия чрез сортиране, смилане в топкова мелница с 

капацитет 2 т/ден; смесване на отпадъчния материал с естествени минерални суровини и 

изпичане на формованите керамични изделия в електро пещ.   

Инсталации за третиране на биоотпадъци 

„Оранжерии Гимел II” EOOД, произвежда компост за собствени нужди чрез 

компостиране в купове, по закрит способ.  

Инсталация за компостиране на обект Регионална система за управление на отпадъците в 

регион Левски/Никопол/, в експлоатация от юли 2016 г. На РСУО Санадиново се извършва 

компостиране на биоразградими отпадъци след сепариране на СБО и на зелени отпадъци, в 

купове по закрит способ. 

Инсталация за компостиране на Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

(РСУО) Луковит. От 04.04.2016 г. на регионалния център за управление на отпадъците 

Луковит функционира площадка за компостиране на „зелени” отпадъци (паркови и 

градински отпадъци). Компостирането се извършва в редове, по открит способ. Капацитет  

на площадката-10т /денонощие.  

В две населени места на територията на РИОСВ Плевен се работи по програми за 

домашно компостиране, финансирани от ПУДООС: 

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

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

От 2013 г. е въведено фамилно компостиране и в общините Ловеч, Левски и Долни 

Дъбник, като компостерите са закупени с общински средства. През 2016 г. общ. Кнежа, със 

средства от отчисленията по чл. 20 на Наредба 7/2013г. е закупила 120 компостера от 400л и 

600л, които са раздадени на населението. През 2018 г. са раздадени допълнително 100 бр. 

компостера от Община Левски, с което количеството им е увеличено на 443 бр, разположени 

на територията на града и в населените места. Произведеният компост се оползотворява за 

собствени нужди.  

Инсталации за обезвреждане на болнични отпадъци 
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УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД притежава разрешение № 08-ДО-367-00/10.12.2015 

за обезвреждане на опасни болнични отпадъци (без кръв и кръвни съставки). 

Обезвреждането включва шредиране на болничните отпадъци и последващото им 

автоклавиране. 

 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци 

С цел осъществяване ефективен контрол от страна на директора на инспекцията относно 

спазването на сроковете за издаването на документите с нормативно определените, се 

попълва електронен регистър „Контрол на разрешителния режим” във всеки етап от 

процедурите по издаване на документите по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

През 2019 г. са разгледани 20 преписки, касаещи издаване на решения за дейности с 

отпадъци по чл.67 от ЗУО. Издадени са 4 нови разрешения, 12 - за изменение и допълнение, 

и 3 прекратени процедури по издаване на разрешение и 1 бр. прекратяване по чл. 56, ал. 1 от 

АПК. 

 Разгледани са 40 заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационни 

документи за третиране и транспортиране на отпадъци. Издадени са 40 документи, от които 

14 нови, 19 - за изменение и допълнение на регистрационни документи и 7 за прекратена 

процедура по издаване. От издадените решения на регистрационни документи 13 са за 

дейности по третиране и 22 – за транспортиране на отпадъци. Документите са разгледани в 

нормативно определените срокове. 

Броят на издадените през 2019 г. година разрешения за дейности с отпадъци е съпоставим 

с издадените през 2018 г.,(36 бр. издадени разрешения), броят на издадените регистрационни 

документи за третиране и  транспортиране  надвишава -  2018 г. (през 2018г. са издадени 29 

решения за издаване на регистрационни документи.) 

Класификация на отпадъците си са извършили 78 оператора. Заверени са 311 работни 

листа. Работните листа са отразени в база данни с цел осъществяване на контрол от страна на 

експертите. Прекратена е класификацията на 8 отпадъка- на 2 оператора.  

Разгледани са 9 доклади от основно охарактеризиране на отпадъците, за 6 от тях са 

издадени становища, 3 са върнати за корекция и/или представяне на допълнителна 

информация. 

 Контрол на търговци и брокери на отпадъци 

През 2019 г. са извършени 2 проверки на лица, получили регистрация като търговци и 

брокери на отпадъци, вписани в съответния Регистър, поддържан от ИАОС. Не са 

констатирани несъответствия.  

 Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози на 

отпадъците по трансграничен превоз на отпадъци 

 През 2019 г., са проверени 6 юридически лица, във връзка с изискванията на 

Регламент 1013/2006, относно трансграничен превоз на отпадъци 

Четири от дружествата са проверени  по писмо на МОСВ във връзка с осъществяване на 

дейности с отпадъци, с произход от внос, извършващи оползотворяване на пластмасови 

отпадъци, смесени отпадъци и модифицирано RDF – гориво - в инсталации и съоръжения за 

съхранение и третиране на отпадъци. Дружествата осъществяват вътрешно-общностно 

придобиване на пластмасови отпадъци с кодове 19 12 04 и 19 12 10  от страни от ЕС. За 

резултата от проверките е извършено писмено докладване в МОСВ, МВР и прокуратура. 

При проверките – от РИОСВ – Плевен не са констатирани нарушения и случаи на 

незаконен трансграничен превоз на отпадъци. 

 2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по 

регистрирани жалби/ сигнали. 
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През 2019 г. в РИОСВ Плевен са регистрирани 63 сигнали/жалби, касаещи управление на 

отпадъците, 23 от които са изпратени за решаване по компетентност до съответните общини. 

Причините за подаване на жалби/сигнали са най-общо следните: 

 наличие и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места; 

 нерегламентирано изгаряне на отпадъци; 

 извършване на дейности с отпадъци без документ по чл.35 от ЗУО и др. 

По жалбите/сигналите са извършени проверки,  са дадени предписания за почистване, 

изпълнението на които е проследено. За констатирани нарушения са съставени 10 бр. АУАН, 

от които 8 са на физически лица и 2 на юридически лица. Издадени са 7 НП през отчетния 

период на обща стойност 19400 лв.  

През 2019 год. са извършени всички планови проверки и всички разпоредени от МОСВ, 

МВР и др. извънредни проверки на генератори на отпадъци и лица, извършващи третиране 

на отпадъци. 

 

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) (Приложение 

№ 5) 

2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, 

ЗЛР и ЗГМО. Резултати 

През 2019 г. от направление “БРЗТЗ” към РИОСВ – Плевен са направени 196 броя 

проверки, от които 79 бр. планови и 117 бр. извънредни. Дадени са 2 бр. предписания. 

Съставени са 8 бр. АУАН, от които два са по сигнали. Издадени са 6 бр. заповеди за налагане 

на принудителна административна мярка (ПАМ). През 2019 г. са издадени 5 бр. наказателни 

постановления. За 3 бр. АУАН не е издадено НП, тъй като единият от нарушителите е извън 

пределите на България, в другите два случая административно - наказателното производство 

е прекратено като маловажен случай на административно нарушение. Извършените планови 

проверки са 79 бр., с които са проверени всички 79 бр. планирани за проверка обекти.  

Извършените 196 броя проверки през 2019 г. са на 191 бр. обекта и са с 10 бр. по-малко в 

сравнение с предходната 2018 година, когато са били извършени 206 бр. проверки на 193 

обекта.  

 

Защитени територии и зони  

По Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 38 бр. проверки, от които 26 бр. 

планови и 12 бр. извънредни; няма дадени предписания, няма съставени АУАН. 

Извършените 38 броя проверки по ЗЗТ през 2019 г. са с 2 бр. повече от тези през 

предходната 2018 година. (През 2019 г. са били планирани същият брой проверки като през 

2018 г., но са извършени 2 бр. извънредни проверки повече в сравнение с 2018 г.). 

Извършени са планови проверки на: 

- Резервати "Китка", „Милка“ и Поддържан резерват „Персински блата“, гр. Белене, земл. 

гр. Белене; ЗМ "Гарван", земл. с. Дерманци, общ. Луковит, ЗМ "Орниците", земл. с. Бохот; 

ЗМ "Брестнишко бранище", земл. с. Тодорово; ЗМ "Гущера", земл. с. Горталово; ЗМ 

"Ормана", земл. с. Староселци, ЗМ "Елията", земл. с. Бацова махала; ЗМ "Персин", земл. гр. 

Белене; ЗМ "Люляката", земл. с. Горско Сливово, с. Крушуна; ЗМ "Драгоица", земл. с. 

Добревци, общ. Ябланица; ЗМ "Вълчитрнската гора", земл. с. Вълчитрън, общ. Пордим; ЗМ 

"Пожара", земл. с. Борислав, общ. Пордим; ЗМ "Злиевци", земл. гр. Априлци; ЗМ 

"Гурунчето" и ЗМ "Черния рът", земл. с. Рибарица, общ. Тетевен; ЗМ "Батиловец", земл. с. 

Брестово, общ. Ловеч; ПЗ "Камарата", земл. с. Бресте, ПЗ "Пещера Моровица", земл. с. 

Гложене, общ. Тетевен, ПЗ "Рушовата пещера", земл. с. Глогово, общ. Тетевен, ПЗ 

"Водопадът край с. Гложене", земл. с. Гложене, общ. Тетевен, ПЗ „Водопад Скока в м. 
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Козница“, земл. гр. Тетевен; ПЗ "Находище на окременени стъбла и пънове от вековна 

иглолистна гора от сем. Таксодиеви в м. "Ташковото" и ЗМ „Чолашки орман“, земл. с. 

Ореховица. Проверките са относно спазване на режима на забрани, определен със Закона за 

защитените територии и заповедите за обявяване, а за ЗМ „Чолашки орман“, земл. с. 

Ореховица - по дадени 2 бр. предписания на ТП ДГС Плевен и Община Д. Митрополия, 

съответно с ПАМ – № РД 0349/11.06.2018 г. и ПАМ – № РД 0350/11.06.2018 г. за 

преустановяване на разораване. Нарушения са установени само в ЗМ "Люляката" – 

незаконна сеч, за което е уведомена РП-Ловеч с писмо изх. №3891/10.07.2019 г.; 

предписанията за преустановяване на разораването в ЗМ „Чолашки орман“ са изпълнени; 

Извършени са извънредни проверки на: 

- ПР "Персински блата", земл. гр. Белене, във връзка с подадена молба в МОСВ от 

Български дружество за защита на птиците за разрешение за изграждане на наколна 

платформа за гнездене на къдроглави пеликани в поддържан резерват „Персински блата“. 

Установено е, че четирите платформи са без тръстика върху тях, а едната е в лошо състояние 

- пропаднала дървената конструкция в централната част, поради което е необходимо да бъде 

заменена с нова; 

- ЗМ "Брестнишко бранище", земл. с. Тодорово, общ. Плевен; ЗМ "Либичево усое", земл. 

с. Върбица; ЗМ "Коридорите", земл. с. Биволаре, ЗМ "Тараклъка", земл. с. Градище; ПЗ 

"Карлуковски карстов комплекс с пещерите "Темната дупка", "Проходна", "Свирчовица", 

"Банковица" и "Хайдушката дупка", земл. с. Карлуково; Проверките са във връзка с 

поставяне на обозначителни табели на защитените територии;  

- ЗМ "Катината", земл. с. Загражден, във връзка със сигнал ОИК-3-55/03.05. 2019 г. на 

РИОСВ-Плевен, съгласно който ракитовицата, предмет на опазване в ЗМ, е обгоряла; 

сигналът е основателен; за установеното повреждане е информирана Районна прокуратура – 

Никопол; при последваща проверка през м. ноември е установено, че няма следи от ново 

опожаряване, всички обгорели храсти са и с избили млади леторасли. 

- ЗМ "Кайлъка" във връзка със съгласувани дейности по §7 от ЗЗТ - "Почистване, 

поддържане и подобряване на съществуваща пешеходна пътека от крепост "Сторгозия" до 

язовир "Кайлъка" и провеждане на „Мото-събор“; нарушения не са установени; 

- пещера "Проходна" (част от природна забележителност "Карлуковски карстов 

комлекс") във връзка със съгласувани дейности от РИОСВ – Плевен и МОСВ по §7 от ЗЗТ - 

снимки на два филма; нарушения не са установени; 

- ЗМ "Тараклъка", земл. с. Градище във връзка със съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ – 

премахване на изсъхнали дървета в подотдел 355-м, съгласно ГСП на ТП ДГС – Плевен, 2015 

г. 

 

Изготвени са 5 бр. писма за съгласуване на дейности по §7 от ЗЗТ. В тази връзка са 

извършени 4 бр. проверки, описани по-горе, а за почистването на пътека в ЗМ „Кайлъка“, 

съгласувано в края на 2019 г., ще бъде извършена проверка през 2020 г. 

Издадена е заповед №РД 0110/25.02.2019 г. на РИОСВ – Плевен с предписание 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Плевен да преустанови косенето на имот в ЗМ 

„Катината“ (който е земеделска земя, държавна собственост), установено при проверка през 

2018 г.; заповедта е отменена до установяване действителния собственик на имота. 

 

По глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР са направени 23 бр. проверки, от 

които 8 бр. планови и 15 бр. извънредни; дадено е 1 бр. предписание, няма съставени АУАН. 

Извършените 23 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР през 

2019 г. са същия брой като през 2018 година. (През 2019 г. са били планирани 3 броя повече 

проверки, в сравнение с 2018 г., но са извършени 3 бр. извънредна проверка по-малко в 

сравнение с 2018 г.). 

Извършени са планови проверки на: 
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 спазване на режима, определен със заповедта за обявяване на защитена зона 

"Комплекс Беленски острови" BG0002017; за установеното нарушение – разораване 

на пасище, е издадена заповед на директора на РИОСВ – Плевен с предписание за 

ползване на разорания имот по начин на трайно ползване - „Пасище“, в срок до 

01.04.2020 г.; 

 ТП ДГС – Никопол по предписание от Протокол №БР-ХП-36/27.07.2018 г. за 

възстановяване на разорана поляна в подотдел 70-4 (съгласно т. 1 от условия в 

Решение № 03-ОС/2017 г. на МОСВ за ГСП, ЛСП и ПДЗГТТП на ТП ДГС – 

Никопол 

 спазване на режима, определен със заповедта за обявяване на защитена зона 

"Свищовско - Беленска низина" BG0002083 – нарушения не са установени; 

 спазване на режима, определен със заповедта за обявяване на защитена зона 

"Васильовска планина"BG0002109 – нарушения не са установени; 

 спазване на режима, определен със заповедта за обявяване на защитена зона 

BG0002128 "Централен Балкан - буфер" – нарушения не са установени; 

 изпълнение на предписание от 2018 г. за разорано пасище в защитена зона 

“Карабоаз” BG0000335; предписанието е изпълнено – в пасището не е извършвана 

оран; 

 спазване условията в Решение ПН 100-ОС/2017 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувана Горскостопанска програма за сечи в частна гора в землището на с. 

Йоглав, общ. Ловеч; 

 спазване на условия от Решение №ПН 125-ОС/2017 г. за залесяване в ЗМ Кайлъка – 

извършено е залесяване на част от предвидените площи; дадено е предписание за 

залесяване и на останалата част в срок до 30.04.2020 г. 

Извършени са извънредни проверки във връзка с: 

• писмо на МОСВ с вх. №4743/26.08.2019 г. за установено от ДФЗ разораване на 

имоти, попадащи в слоя „постоянно затревени площи“ и в защитени зони; 

извършени са 4 бр. проверки в защитени зони BG0000247 "Никополско плато" и 

BG0002074 "Никополско плато", BG0000181 "Река Вит", "Обнова" BG0002096 и 

"Обнова - Караман дол" BG0000239, "Карлуково"BG0001014 и "Карлуковски 

карст" BG0000332; при проверките е установено, че през 2019 г. няма извършено 

ново разораване в имотите в землищата на с. Въбел и гр. Долни Дъбник; в 

землището на с. Обнова имотите са били засети със зърнени култури, а в с. 

Тодоричене са разорани и засети със зърнени култури; предприети са действия за 

установяване на нарушителите и налагане на принудителни административни 

мерки; 

• последващ контрол във връзка със издадена Заповед № РД0111/25.02.2019 г. на 

Директора на РИОСВ - Плевен за преустановяване ползването на ПИ №029032, с. 

Беленци като "нива" (имотът е пасище, попадащо в защитена зона “Карлуково” 

BG0001014); установено е, че от ОДЗ-Луковит са предприети действия за 

изключване на имота от физическия блок, заявен за обработване; 

• последващ контрол във връзка със издадена зап. №РД 0096/08.02.2019 г. на 

директора на РИОСВ – Плевен за упражняване на контрол от Община Пордим като 

собственик на три разорани имоти в с. Тотлебен (попадащи в ЗЗ BG0002096 

"Обнова" и BG0000239 "Обнова - Караман дол") за възстановяване начина им на 

трайно ползване – „пасище, мера“; извършени са 3 бр. извънредни проверки, при 

което е установено, че части от имотите се стопанисват от други лица, с които 

Общината има сключен договор; предприети са действия за установяване от кого 

се стопанисват разораните части, във връзка с което е направено запитване до ДФЗ 

– Разплащателна агенция. 

• жалба за разораване на пасище в землището на гр. Долна Митрополия, попадащо в 

ЗЗ “Река Вит” BG0000181; установено е, че има разорани пасища в тази защитена 
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зона, във връзка с което жалбата е изпратена по компетентност на Общинска 

служба земеделие – гр. Д. Митрополия; 

• сигнал №ОИК-3-14/2019 г. за сеч на дървета в землището на с. Рибен, попадащи в 

защитена зона; извършена е проверка и сигналът е изпратен по компетентност на 

РДГ-Ловеч; 

• достоверността на представената в Уведомлението информация за ПИ 

№63361.275.8, с. Рупци, общ. Червен бряг, обл. Плевен, във връзка с уведомление 

за ИП "Създаване на нива в ПИ № 63361.275.8, с. Рупци, общ. Червен бряг"; 

• установени неточности в 4 бр. Уведомления за Горскостопански програми (ГСП) за 

гора в землището на с. Старо село (попадаща в защитена зона “Васильовска 

планина” BG0002109), на гори в землището на с. Ломец (попадащи в защитени 

зони Микре BG0002088 и Микре BG0000616) и на гора в землище с. Стефаново 

(попадаща в защитени зони Микре BG0002088 и Микре BG0000616); 

възложителите са представили нови ГСП с отстранени неточности. 

 

Биологично разнообразие 

По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (без глава ІІ “Национална екологична 

мрежа” от ЗБР) направените проверки са общо 104 броя, от които 20 бр. планови и 84 бр. 

извънредни; дадено е 1 бр. предписание; съставени са 2 бр. АУАН. 

Извършените 104 бр. проверки по ЗБР (без глава ІІ “Национална екологична мрежа” от 

ЗБР) през 2019 г. са с 11 бр. по-малко в сравнение с предходната 2018 година, когато са били 

извършени 115 проверки. (През 2019 г. са били планирани с 12 бр. по-малко проверки в 

сравнение с 2018 г., а извънредните проверки са с 1 бр. повече в сравнение с 2018 г.). 

Проверките са както следва: 

- 3 бр. извънредни проверки на влажни зони в област Ловеч и област Плевен във 

връзка с 43-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици; нарушения не са установени; 

- 34 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от 

защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): Обикновен мишелов, Черношипа ветрушка 

(Керкенез) (5 екз.), Сокол скитник, Бял щъркел (13 екз.), Бяла стърчиопашка (млад екз.), 

Таралеж (4 млади екз.), Чухал (2 екз.), Поен дрозд, Сова, Горска ушата сова, които са 

изпратени в Спасителен център в гр. Ст. Загора за лечение и/или отглеждане; прилеп и 

екземпляри от видовете Сива мухоловка (млад екз.), Селска лястовица, Горска улулица, 

които са изпратени в клиника "Добро хрумване", гр. София, за лечение; Шипоопашата 

костенурка, която е изпратена в Спасителен център на Фондация "Геа Челония", с. Баня, 

общ. Несебър; прилеп, пуснат на свобода в подходяща хралупа на дърво, гр. Плевен; 

- 1 бр. извънредна проверка за предлагане за продажба (в специализиран сайт за продажби 

olx.bg) на екземпляр Водна змия, в гр. Плевен (по сигнал с вх. №ОИК-3-62/2019 г.) – с писмо 

е информирано лицето, посочено в обявата като продавач, за изискванията на Закона за 

биологичното разнообразие по отношение на защитените видове; 

- 1 бр. извънредна проверка по писмо на МОСВ за мечка в безпомощно състояние, 

находяща се в частен дом в с. Лесидрен; при проверката не е установен такъв екземпляр; 

- 1 бр. извънредна проверка на препарирани екземпляри от защитени видове животни, 

в частен дом в с. Черни Осъм, общ. Троян (във връзка със сигнал с вх. №ОИК-3-

108/21.10.2019 г. на РИОСВ-Плевен); установени са препарирани екземпляри от защитени 

видове животни без документи за произход и собственост, за което е съставен 1 бр. АУАН; 

- 3 бр. извънредни проверки на щандове за цветя в гр. Тетевен и гр. Плевен и на 

магазини за цветя в гр. Червен бряг, относно търговия с екземпляри от защитени растения от 

Приложение №3 на ЗБР –  нарушения не са установени; 

- 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително №778/2019 г. на 

МОСВ за преместване на гнездо на Бял щъркел от покрив на сграда върху ел. стълб в гр. 

Червен бряг, обл. Плевен – нарушения на условията не са установени; 
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- 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително №791/2019 г. на 

МОСВ за опръстеняване на Морски орел, на остров Лакът, в землището на с. Драгаш 

войвода – нарушения не са установени; 

- 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително №696/2017 г. на 

МОСВ за защитени видове прилепи в ЗМ "Кайлъка", землище гр. Плевен – нарушения не са 

установени; 

- 3 бр. планови проверки на зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа, Зоопарк - гр. Ловеч и 

зоопарк „Кайлъка“ – гр. Плевен; нарушения не са установени; по заповед на министъра на 

околната среда и водите са извършени 3 бр. общи проверки за лицензиране на 

зоологическите градини, обобщени в доклади, въз основа на които са издадени от МОСВ 3 

бр. лицензи; 

- 1 бр. планова проверка на колекция от препарирани екземпляри от защитени видове 

животни, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, находящи се 

в с. Брест, общ. Гулянци –  нарушения не са установени; 

- 1 бр. планова проверка на Общински пазар – гр. Тетевен, относно търговия с 

екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР – нарушения не са установени; 

- 2 бр. планови проверки на екземпляри от видове, включени в Приложения А и Б на 

Регламент №338/97, находящи се в зоомагазини в гр. Плевен и гр.Троян – нарушения не са 

установени; 

- 4 бр. извънредни проверки на екземпляри от видовете Благороден папагал 

(Еклектус) и Оранжевокрила амазона (находящи се в гр. Плевен), Сокол скитник и Китайски 

александър (находящи се в гр. Тръстеник), включени в Приложение Б към Регламент (ЕО) 

№338/97, във връзка с издаване на регистрационни карти на екземплярите; 

- 1 бр. извънредна проверка на препарирани екземпляри (ловни трофеи) от видове 

животни, включени в Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в хотел "Федора", 

гр. Тетевен; нарушения не са установени; 

- 4 бр. планови проверки на защитени дървета – на екземпляри от видовете Летен дъб, 

земл. с. Асеновци; Дива круша, земл. с. Брестовец; част от дърветата са изсъхнали, поради 

което е започната процедура за заличаването им от държавния регистър; 

- 26 бр. извънредни проверки на защитени дървета от видовете: Летен дъб и Цер в 

землището на с. Беглеж; Летен дъб в землището на с. Писарово и в гр. Червен бряг; Полски 

клен и Дива круша в землището на с. Ралево; Полски бряст до църквата "Св. Параскева", гр. 

Плевен; Черна топола, гр. Белене; Орех в землището на с. Горталово; Дива круша, в м. 

"Карачица", с. Брестовец; Орех в землището на гр. Гулянци; Круша в землището на с. 

Къшин; Благун, м. Вудол, гр. Червен бряг; Летен дъб в м. Ормана, с. Староселци; Полски 

бряст в гр. Долни Дъбник; Зимен дъб в з-ще с. Дерманци; Зимен дъб в з-ще с. Батулци; Габър 

и Бук в з-ще с. Батулци; Летен дъб, м. Отлака, с. Асеновци; Летен дъб, м. Калето, с. 

Асеновци; Цер, м. Табашки връх, с. Садовец; Бяла топола, с. Санадиново; Летен дъб, м. 

Погледец, гр. Д. Дъбник; Летен дъб, м. Ормана, с. Крета нарушения не са установени. За 

установените изсъхнали дървета ще бъде проведена процедура за заличаването им от 

държавния регистър; 

- 2 бр. извънредни проверки на защитено дърво Летен дъб в гр. Плевен (с № 2135 от 

Държавен регистър) във връзка с реализиране на съгласувано инвестиционно предложение 

„Увеличаване на място за маневриране, към съществуващ подземен паркинг в ПИ 

56722.659.1086, гр. Плевен“; установен е изкоп с дълбочина около 4 м и на разстояние около 

2.50 м от защитеното дърво; дадено е предписание за преустановяване на изкопните работи и 

възстановяване състоянието на терена на разстояние 6 m от стъбло на защитеното дърво чрез 

запълване на изкопа с почва. При последваща проверка е установено, че предписанието е 

изпълнено; 

- 1 бр. извънредна проверка на защитено вековно дърво Летен дъб в гр. Плевен, ул. 

„Ракитин“, във връзка с писмо с вх. №5916/04.11.2019 на РИОСВ-Плевен за почисване и 

кастрене на клони, надвиснали над жилищна сграда; дадено е предписание за премахване на 

опасните клони; 
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- 9 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в гр. 

Плевен, с. Буковлък, с. Ясен (2 бр.), обл. Плевен; гр. Ловеч, с. Слатина (2 бр.), с. 

Александрово, гр. Летница, обл. Ловеч. Нарушения не са установени. 

- 4 бр. извънредни проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в с. 

Дебово (2 бр.) (по сигнал с вх. №ОИК-3-59/2019 г.) и в с. Ставерци (2 бр.) (по сигнали с вх. 

№ОИК-3-60/2019 г. и вх. №ОИК-3-61/2019 г.). Нарушения не са установени. 

През 2019 г. са: 

- издадени 32 бр. регистрационни карти на екземпляри от видове, включени в 

Приложенията на Регламент 338/97 (Благороден папагал, Скално жако, Китайски 

александър, Гофиново какаду, Оранжевокрила амазона, Пенантова розела, Сокол скитник, 

Боа удушвач, Очилат кайман, и ловни трофеи от Каракал, Мечи павиан, Хартманова 

планинска зебра, Гепард, Хипопотам и Лъв); 

- приключени 8 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ бр. 4/2004 г.); 

- подготвени са 72 бр. паспорти на защитени дървета в общини Белене, Гулянци, Д. 

Митрополия и Д. Дъбник във връзка с участие в геодезическо заснемане на 215 защитени 

дървета на територията на РИОСВ – Плевен по сключен договор между МОСВ и 

„Национална агенция за териториално устройство“ ООД за предоставяне на услуга 

„Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република 

България“. 

 

По Закона за защита на животните са извършени 2 бр. извънредни проверки;  

В сравнение с 2018 г. са направени 2 бр. извънредни проверки по-малко. (През 2018 г. са 

направени 4 бр. извънредни проверки). 

Извънредните проверки са по сигнал за Индийски паун и на размножени екземпляри от 

вида Елен лопатар. 

Издадени са 5 бр. регистрационни карти на екземпляри от вида Елен-лопатар. 

 

Мониторинг на биологичното разнообразие 

Взето е участие в 43-то средно зимно преброяване на водолюбивите птици. Попълнени са 

48 бр. полеви формуляри, а в Регионалната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие са въведени 50 бр. полеви формуляри.  

Взето е участие в мониторинг на мечка в области Пазарджик и Смолян и са попълнени са 

8 бр. полеви формуляри. 

 

Лечебни растения 

По Закона за лечебните растения (ЗЛР) са направени общо 26 бр. проверки, от които 22 

бр. планови и 4 бр. извънредни. Няма дадени предписания. Съставени са 6 бр. АУАН. 

Извършените 26 бр. проверки по ЗЛР през 2019 г. са с 1 бр. повече в сравнение с 

предходната 2018 година, когато са били извършени 25 проверки. (През 2019 г. са били 

планирани със 7 бр. проверки повече, в сравнение с предходната 2018 г., но са извършени 6 

бр. извънредни проверки по-малко в сравнение с 2018 г.). 

От плановите проверки 2 бр. са за издадени позволителни за ползване на лечебни 

растения от ТП ДГС – Тетевен и Община Плевен, а останалите са на билкозаготвителни 

пунктове и хладилна база, организирани от физически и юридически лица в с. Горни Дъбник 

и с. Садовец, община Д. Дъбник, в гр. Тетевен, с. Глогово и с. Галата, община Тетевен; в с. 

Крушовене, община Долна Митрополия; в с. Дойренци и с. Радювене, общ. Ловеч; в гр. 

Летница, с. Горско Сливово, общ. Летница, с. Кирчево, общ. Угърчин; в гр. Славяново, общ. 

Плевен; в с. Обнова, с. Българене, с. Стежерово, общ. Левски. По време на проверките 

нарушения не са установени.  

Извършените 4 бр. извънредни проверки на билкозаготвителни пунктове са в: 

- с. Лисец, общ. Ловеч (по сигнал с вх. №ОИК-3-58/16.05.2019 за унищожаване на 

билка); установено е съхраняване на цвят блатен тъжник без документ за произход и 
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неводене на книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки; за 

установените нарушения е съставен акт; 

- с. Ставерци, общ. Долна Митрополия (по сигнали с вх. №ОИК-3-60/20.05.2019 и вх. 

№ОИК-3-61/21.05.2019 за незаконно изкупуване на цвят черен бъз) на два адреса; при 

проверките не са установени билки в наличност; 

- с. Сухаче, община Червен бряг (по сигнал вх. №ОИК-3-64/27.05.2019) – установено 

е, че билкозаготвителният пункт не работи. 

Съставените 6 бр. АУАН са за непредставени в законоустановения срок - 20.01.2019 

г., Справки за изкупените, реализираните и наличните количества билки през 2018 г. и за 

събрани билки (цвят блатен тъжник, цвят липа и лист липа) без позволително за ползване. 

Регистрирани са 11 бр. Книги за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки. 

През м. февруари е извършено разпределение на количества билка от лечебни растения 

под специален режим на опазване и ползване за област Ловеч през 2019 г. – цвят божур, цвят 

лечебна иглика и стрък ранилист. 

 

Генетично модифицирани организми 

По Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) са направени 3 бр. планови 

проверки. 

Броят на проверките по ЗГМО през 2019 г. е същият като през 2018 г. 

Проверени са опитно поле на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. Летница; 

лаборатория по микроразмножаване на Институт по планинско животновъдство и земеделие 

- гр. Троян; опитно поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа. 

 

През 2019 год. са извършени проверки на всички планувани обекти по ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР и 

ЗГМО. 

 

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

През 2019 г. са регистрирани 3 бр. жалби, от които 1 бр. е основателна и 2 бр. са 

неоснователни. Жалбите са относно: 

- неправомерно обработване на имоти с НТП „пасище“ в землището на гр. Д. 

Митрополия от неизвестни лица (извършена е проверка на място, при която е установено че 

имотите се ползват като нива; имотите попадат в защитена зона “Река Вит” BG0000181, за 

която няма въведени забрани); жалбата е препратена по компетентност на Общинска служба 

„Земеделие“ – гр. Д. Митрополия); 

- опожарени ливади и овощни градини в с. Български Извор и с. Малка Желязна, вкл. на 

гнезда с яйца на фазани и малки зайчета (дадено е становище, че в жалбата са описани ловни 

видове, поради което трябва да се изпрати по компетентност на РДГ-Ловеч); 

- за екземпляри от вида Кафява мечка, които влизат в дворовете на жители на гр. 

Априлци, кв. Видима (жалбата е препратена по компетентност на ДЛС Русалка – гр. 

Априлци). 

 

През 2019 г. са регистрирани 18 бр. сигнали до РИОСВ – Плевен, по които са извършени 

12 бр. проверки, участие в 1 бр. проверка на БДДР – гр. Плевен. От сигналите: 4 бр. са 

изпратени по компетентност - на РДГ-Ловеч, ОДБХ-Плевен и ЧЕЗ Разпределение България 

АД; 7 бр. са основателни, а 11 бр. са неоснователни. 

За установените нарушения са съставени 2 бр. АУАН: 

- за изкупуване на билки без позволително за ползване и неводене на книгата за 

изкупените, реализираните и наличните количества билки 

- за притежаване на 11 бр. препарирани екземпляри от 9 вида защитени животни. 

Съставен е и 1 бр. АУАН – за предлагане за продажба на екземпляр от защитен вид – 

Таралеж, във връзка със сигнал от 2018 г. 

Издадени са 3 бр. наказателни постановления. 
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2.5.3. Проведени процедури по реда на чл. 31 от ЗБР и Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС). 

През 2019 г. са издадени: 

- 277 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху защитените зони; 

- 2 бр. Решения за извършване на оценка за степента на въздействие на ППП/ИП върху 

защитени зони; 

- няма Решения по оценка на степента на въздействие; 

- 26 бр. Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС; 

- 1322 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 

- 1 бр. Решение по АПК за прекратяване на преписка по ОС. 

 

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

(ЕО) (Приложение №6) 

 

2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС 

2.6.1.1. Процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)  

През 2019 г. в РИОСВ - Плевен са постъпили общо 2015 уведомления за планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения (вкл. 1110 бр. за инвестиционни 

предложения, планове и програми, и 905 бр. за горскостопански планове и програми). 

Внесени са 71 искания (вкл. 3 искания за издаване на решение по ОВОС, 6 искания за 

издаване на становище по ЕО, 53 искания за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 

искане за преценяване на необходимостта от ЕО, 8 искания за прекратяване на процедури), 3 

задания за обхват и съдържание на доклади за ОВОС, 3 доклада за ОВОС за оценка 

качеството им, 9 доклада за ЕО за консултации.  

Изготвени са 267 писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в 

т.ч.: 3 писмо за задължителна ОВОС, 69 писма за необходимост от преценка ОВОС, 3 писма 

за преценка за необходимостта от ЕО; 192 крайни писма, че не може да се проведе процедура 

(няма ИП, одобрени ИП, други). По 880 уведомления за инвестиционни предложения, 

планове и програми, и 905 бр. за горскостопански планове и програми е преценено, че не 

попадат в обхвата на глава шеста от ЗООС и са процедирани по Наредба за условията и реда 

за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, по ЗБР. 

В Справка 6.1. са дадени уведомленията, които са процедирани по реда на глава шеста от 

ЗООС в РИОСВ – Плевен през 2019 г. 

Във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО, по глава шеста от ЗООС, са получени 151 

становища, в т.ч.: 50 становища от БДДР; 96 становища от РЗИ (Плевен и Ловеч); 1 

становище от ИАОС, 2 становища от Дирекция Природен парк „Персина“, 2 становища от 

Областна дирекция „Земеделие“. Броят на становищата надвишава броя на издадените 

решения, тъй като в някои случаи са провеждани повече от една консултация по отделна 

преписка. 

През 2019 г. са издадени общо 49 бр. решения за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, от компетентността на РИОСВ – 

Плевен. От тях 3 са с характер на решението – да се извърши ОВОС.  

Издадени са 21 бр. решения за прекратяване на процедури.  

Издадените през 2019 г. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС (в т.ч. решения за прекратяване), са дадени в Справка 6.4. 
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Разпределението на инвестиционните предложения по общини е: 

 

 

През 2019 г. са проведени писмени консултации по определяне на обхвата, съдържанието 

и формата на доклад за ОВОС (ДОВОС) за следните ИП: 

 Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери с капацитет 104539 места, в 

ПИ № 20300.46.32, с. Дебнево 

 Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно 

отглеждане на бройлери в ПИ № 53089.234.219, с. Обнова 

 Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно 

отглеждане на птици - бройлери,  в ПИ 53089.264.257, с. Обнова 

 Добив и първична преработка на варовици за строителни материали от находище 

"Гечовското", земл. на с. Бежаново 

По процедура на МОСВ е дадено становище и по доклад за ОВОС за ИП: 

 Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река 

Дунав 

Дадена е положителна оценка на Доклад за ОВОС: 

 Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери с капацитет 104539 места, в 

ПИ № 20300.46.32, с. Дебнево 

През 2019 г. РИОСВ – Плевен, като компетентен орган е издала 3 решения по ОВОС за 

инвестиционни предложения (видно от Справка 6.2.): 

 Решение № ПН 1-1/2019 г. за ИП Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща 

птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери в ПИ № 031004, земл. на с. Обнова. 

 Решение № ПН 2-2/2019 г. за ИП Добив и първична преработка на подземни богатства - 

строителни материали (чакъл и пясък) от Находище "Феникс" в земл. на гр. Искър. 
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 Решение № ПН 3-3/2013 г. за ИП Инсталация за интензивно отглеждане на птици - 

бройлери с капацитет 104539 места, в ПИ № 20300.46.32, с. Дебнево. 

Прекратени са общо 21 бр. процедури, в т.ч. 2 бр. поради недопустимост на ИП, 11 бр. 

поради непредставяне на допълнителна информация (в т.ч. 10 бр. по чл. 5, ал. 5 от Наредбата 

за ОВОС и 1 бр. – по чл. 6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС), 8 бр. по искане на възложителя. 

Решенията по ОВОС и по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на 

които е осъществен контрол през 2019 г., са посочени в Справка 6.2. и Справка 6.4. 

Събрани са таксите за всички инвестиционни предложения, за които са издадени решения 

за преценяване необходимостта от ОВОС и решения по ОВОС.  

Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС, на Интернет 

страницата на РИОСВ – Плевен (на адрес: http://riew-pleven.eu/prevdnst.html) се поддържат 

следните информационни масиви и регистри: 

 Писма по чл. 8 ал. 2 от Наредбата за ЕО съгласно чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС 

 Писма съгласно чл. 5 ал. 1 от Наредбата за ОВОС 

 Обществен достъп до информация по чл.6 ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС 

 Решения за преценяване необходимостта от ОВОС 

 Решения за преценяване необходимостта от екологична оценка 

 Решения по ОВОС 

 Становища по екологична оценка 

 Решения за прекратяване процедури по ОВОС/ЕО 

 Решения за спиране процедури по ОВОС/ЕО 

 Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от 

Наредбата по ОВОС и по чл. 20 от Наредбата за ЕО /оценки доклади 

В „Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС“, са въведени 

1812 досиета на процедури за 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 и 

2008 г. 

2.6.1.2. Процедури по ЕО по глава шеста, раздел ІІ на ЗООС 

През 2019 г. в РИОСВ – Плевен са издадени 3 бр. писма за уточняване на приложимата 

процедура по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ЕО – за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО (видно от Справки 6.1. и 6.8.).  

Проведени са консултации по обхват и съдържание на екологичната оценка за: 

 Общ устройствен план на Община Ловеч 

 Общ устройствен план на Община Луковит 

Проведени са консултации по обхват и съдържание на доклади за ЕО/екологична част на: 

 Общ устройствен план на Община Ловеч 

 Общ устройствен план на Община Луковит 

 Общ устройствен план на Община Плевен 

 Общ устройствен план на Община Пордим 

 Общ устройствен план на Община Троян 

 Общ устройствен план на Община Угърчин 

 Общ устройствен план на Община Червен бряг 

Издадено е 1 решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО, с характер – 

да не се извърши ЕО. Няма решения за прекратяване на процедури. 

http://riew-pleven.eu/prevdnst.html
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Издадените през 2019 г. решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО, са дадени в Справка 6.6. 

През 2019 г. са издадени 6 Становища по екологична оценка (ЕО) на: 

 Становище № ПН 1-1 ЕО /2019 г. - Общ устройствен план на град Плевен 

 Становище № ПН 2-2 ЕО /2019 г. Общ устройствен план на Община Ловеч 

 Становище № ПН 3-3 ЕО /2019 г. Общ устройствен план на Община Луковит 

 Становище № ПН 4-4 ЕО /2019 г. Общ устройствен план на Община Троян 

 Становище № ПН 5-5 ЕО /2019 г. Общ устройствен план на Община Червен бряг 

 Становище № ПН 6-6 ЕО /2019 г. Общ устройствен план на Община Пордим 

 

В „Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО ”, са въведени 168 

досиета. 

2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати 

 

 Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС: 

През 2019 г. е осъществен планов контрол по общо 84 решения, в т.ч. 13 решения по 

ОВОС, включително: 

 5 решения по ОВОС на МОСВ (№№ 18-8/2004 г.; 12-8/2010 г.; 10-4/2012  г., 2-2/2015 

г., 3-3/2018 г.) 

 1 решение за преценяване необходимостта от ОВОС на МОСВ (№ 12-ПР/2018 г.)  

 8 решения по ОВОС на РИОСВ – Плевен (№№ ПН 1-1/2012 г., ПН 2-2/2017 г., ПН 3-

3/2018 г., ПН 2-2/2018 г., ПН 1-1/2018 г., ПН 1-1/2015 г., ПН 1-1/2016 г., ПН 1-1/2017 

г.); 

 52 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ – 

Плевен (№№ ПН 2 ПР /2018 г., ПН 6 ПР /2018 г., ПН 7 ПР /2018 г., ПН 10 ПР /2018 г., 

ПН 13 ПР /2018 г., ПН 15 ПР /2018 г., ПН 18 ПР /2018 г., ПН 19 ПР /2018 г., ПН 20 ПР 

/2018 г., ПН 22 ПР /2018 г., ПН 23 ПР /2018 г., ПН 24 ПР /2018 г., ПН 26 ПР /2018 г., 

ПН 27 ПР /2018 г., ПН 29 ПР /2018 г., ПН 30 ПР /2018 г., ПН 32 ПР /2018 г., ПН 33 ПР 

/2018 г., ПН 34 ПР /2018 г., ПН 35 ПР /2018 г., ПН 44 ПР /2018 г., ПН 48 ПР /2018 г., 

ПН 57 ПР /2018 г., ПН 59 ПР /2018 г., ПН 60 ПР /2018 г., ПН 65 ПР /2018 г., ПН 68 ПР 

/2018 г., ПН 73 ПР /2018 г., ПН 14 ПР /2017 г., ПН 17 ПР /2017 г., ПН 20 ПР /2017 г., 

ПН 21 ПР /2017 г., ПН 35 ПР /2017 г., ПН 45 ПР /2017 г., ПН 50 ПР /2017 г., ПН 53 ПР 

/2017 г., ПН 54 ПР /2017 г., ПН 56 ПР /2017 г., ПН 57 ПР /2017 г., ПН 58 ПР /2017 г., 

ПН 60 ПР /2017 г., ПН 63 ПР /2017 г., ПН 67 ПР /2017 г., ПН 70 ПР /2017 г., ПН 73 ПР 

/2017 г., ПН 77 ПР /2017 г., ПН 2 ПР  /2016 г., ПН 20 ПР /2016 г., ПН 15 ПР /2015 г., 

ПН 41 ПР /2015 г., ПН 57 ПР /2015 г., ПН 24 ПР / 2010 г.), на основание чл. 100 от 

ЗООС; 

 Правно действие на 18 решения за преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС на РИОСВ – Плевен (№№ ПН 20-ПР /2007 г., ПН 45-ПР /2007 г., ПН 52-ПР 

/2007 г., ПН 55-ПР /2007 г., ПН 56-ПР /2007 г., ПН 59-ПР /2007 г., ПН 140-ПР /2007 г., 

ПН 1-ПР /2008 г., ПН 10-ПР /2008 г., ПН 12-ПР /2008 г., ПН 29-ПР /2008 г., ПН 33-ПР 

/2008 г., ПН 44-ПР /2008 г., ПН 46-ПР /2008 г., ПН 48-ПР /2008 г., ПН 50-ПР /2008 г., 

ПН 63-ПР /2008 г., ПН 14 ПР /2012 г.), на основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС; 

Съставени са 86 констативни протокола за проверка (62 по документи и 24 на място) на 

условията в решения по ОВОС и на решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, издадени от МОСВ и от РИОСВ – Плевен, включително проверки за 

срока на правно действие на решения.  
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През 2019 г. са направени и 3 извънредни проверки за проверка на информацията по 

текущи процедури. 

По време на плановите и извънредните проверки са дадени 3 предписания, които са 

изпълнени. Няма съставени АУАН. 

 Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО и в 

решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 

През 2019 г. е осъществен контрол по общо 12 становища по ЕО (№№ ПН 1-1 ЕО/2006 г., 

ПН 1-1 ЕО/2007 г., ПН 1-1 ЕО/2011 г., ПН 1-1 ЕО/2016 г., ПН 2-2 ЕО/2016 г., ПН 3-3 ЕО/2016 

г., ПН 4-4 ЕО/2016 г., ПН 1-1 ЕО/2017 г., ПН 2-2 ЕО/2017 г., ПН 3-3 ЕО/2017 г., ПН 1-1 

ЕО/2018 г., ПН 2-2 ЕО/2018 г.).  

Утвърдени са представените годишни доклади за наблюдение и контрол.  

Представени са и са утвърдени: 

 Справка за съответствие на Общ устройствен план на Община Гулянци (окончателен 

проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите 

от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ПН 2-

2 ЕО /2018 г.; 

 Справка за съответствието на Общ устройствен план на Община Ловеч (окончателен 

проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите 

от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ПН 2-

2 ЕО /2019 г. (извън плана за 2019 г.) 

Съставени са 12 констативни протокола за контрол по документи на становища и 

решения по екологична оценка (ЕО). 

 

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 7) 

2.7.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени 

Комплексни разрешителни. Резултати  

На територията на РИОСВ – Плевен са разположени 29 обекта с издадени комплексни 

разрешителни. През периода от 02.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са извършени 23 проверки на 

обекти с КР, от които 19 планови проверки и 4 извънредни проверки, в това число проверки 

по сигнал и последващ контрол. Съставени са 23 бр. констативни протокола и са дадени 

общо 14 бр. предписания, които са изпълнени. През 2019 г. са постъпили 19 ГДОС в 

определения срок, внесени са 6 писма - декларации от оператори, които не са осъществявали 

производствена дейност за отчетния период. Одобрени са 26 доклада по ЕРИПЗ в 

информационната система. Дадени са общо 55 бр.становища относно инвестиционни 

предложения на оператори с КР и нови оператори, заявления и проекти на КР. Изготвена е 

информация, във връзка с ЕС 1135/10.08.2018г до МОСВ. Изпратени са 3 бр. планове за 

собствен мониторинг за съгласуване от БДДР. Взето е участие в 1 бр. ДПК. Изготвен е  отчет 

по писмо на МОСВ. Взето участие в 4 ЕЕС в ИАОС във връзка с актуализиране на КР и 1 

ЕЕС във връзка с предстоящо издаване на КР на нов оператор. Изготвени са доклади от 

планови и извънредни комплексни проверки, които са публикувани на интернет страницата 

на РИОСВ – Плевен и предоставени на операторите съгласно чл. 154 а) от ЗООС. Взето е 

участие в съвместна проверка по писмо на ОД на МВР Плевен и участие в работна среща с 

експерти от МОСВ и ИАОС. 

Актуализирани са електронните досиета на всички оператори с издадени комплексни 

разрешителни. Във връзка с повишаване компетентността и професионалната 

информираност се поддържат контакти с експерти от МОСВ, ИАОС по въпроси, свързани с 

процедурите за комплексни разрешителни. Поддържа се вътрешната база данни за 

процедурите по КПКЗ. 
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Извършен е планов контрол на 18 бр. оператори с издадени КР по чл.117, ал.1 и ал.2 от 

ЗООС : 

1. ЕТ „Боко-Боряна Костадинова“, гр. Русе, площадка с. Обнова, Община Левски;  

2. “Златна Панега  Цимент” АД, с. Зл.Панега , обл. Ловeч; 

3. „Канарини“ ЕООД, гр. Пловдив;  

4. „Клеърс“ ЕООД  с. Черковица, Индустриална зона, гр. Никопол; 

5. "Полихим - СС" ЕООД, гр. София; 

6. “Рафинерия Плама”АД, гр. Пловдив; 

7. Регионално депо гр. Плевен  

8. Регионално депо гр. Ловеч 

9. Регионално депо гр.Троян 

10. “Регионален център за управление на отпадъците в регион - Луковит” 

11. “Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” гр. 

Никопол; 

12. “Рубин Трейдинг” ЕАД Плевен, Западна индустриална зона; 

13. “Славяна”АД, гр.Славяново, Общ. Плевен;  

14. “Тера” АД, гр.Червен бряг; 

15. ”Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен;  

16. „Троямекс“ ООД, с. Дълбок дол, общ. Троян;  

17. “Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч;  

18. „Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен; 

 

 За всички планови проверки са издадени заповеди за извършване на комплексни 

проверки. Изготвени са писма до БДДР и до операторите на инсталациите за определяне на 

компетентни лица, които да вземат участие в комплексната проверка.  

Най-важни постигнати резултати в направление „КПКЗ”: Всички контролирани обекти на 

територията на РИОСВ – Плевен, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, са с 

издадени комплексни разрешителни.  

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

През отчетния период са получени 3 сигнала от дейността на обект с издадено 

комплексно разрешително – „Полихим – СС“ ЕООД, гр. София. 

 Във връзка със сигнал, получен на зелен телефон, заведен с вх. № ОИК-3-

12/04.02.2019 г. в РИОСВ Плевен за  замърсяване на въздуха със силна, задушлива миризма, 

вследствие на  оползотворяване на отработени масла от „Полихим СС“ ЕООД в гр. Луковит, 

РИОСВ Плевен е изискала писмена информация от община Луковит и „Полихим СС“ ЕООД. 

От получената информация на община Луковит става ясно, че в периода  05.02.2019 г. – 

08.02.2019 г., представител на общината е посетил мястото, посочено в сигнала и не е 

констатирал миризми около  „Полихим СС“ ЕООД.  „Полихим СС“ ЕООД е представило 

копия от документи съгласно Условие 9.1.1.3. и Условие 9.6.2.2. от комплексно 

разрешително КР №440-Н1/2015 г., от които се вижда, че за периода на констатираната 

силна задушлива миризма във въздуха, не са установени или регистрирани случаи на 

неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества извън границите на 

предприятието, генерирани от дейността и инсталациите в обекта. Жалбоподателят е 

уведомен по телефона и не е пожелал писмен отговор. 

 Във връзка със сигнал, получен на зелен телефон, заведен с вх. № ОИК-3-

65/27.05.2019г. в РИОСВ Плевен,   за миризми в района на рафинерия „Полихим СС“ ЕООД 

в гр. Луковит, РИОСВ Плевен е изискала писмена информация от „Полихим СС“ ЕООД. От 

получената информация става ясно, че в периода 20.05.2019 г. – 24.05.2019 г., няма 

констатирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани на 

площадката. „Полихим СС“ ЕООД е представило копия от документи съгласно Условие №9 

от комплексно разрешително №440-Н1/2015 за периода 20.05.2019 – 24.05.2019 г. 
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Инсталацията за регенериране на отработени масла е работела в режим на нормална 

експлоатация.  

 Във връзка със сигнал, получен на зелен телефон, заведен с вх. № ОИК-3-

80/10.07.2019 г. за РИОСВ Плевен за поява на неприятна миризма в района на училище 

„Алеко Константинов“, гр. Луковит, със силна задушлива миризма от фирма „Полихим –СС“ 

ЕООД. Извършена е  извънредна проверка на място по сигнала. При извършения оглед в 

района на училище „Алеко Константинов“, около производствената площадка на „Полихим 

–СС“ ЕООД, извън нея и до пропусквателния пункт на обекта не са констатирани неприятни 

миризми, характерни за дейностите на дружеството. При проверката инсталацията за 

регенериране на отработени масла, включваща ректификационна колона до 10 

тона/денонощие и ректификационна колона до 65 тона/денонощие е установено, че същата 

не работи. Инсталацията е спряна с цел профилактика от 16 часа на 09.07.2019 г. 

 Във връзка с медийна информация и на основание  чл.  154а, ал. 7 от ЗООС  е 

извършена извънредна проверка в предприятие за производство на хартие на Клеърс ЕООД. 

При проверката е направен оглед на участък от р.Осъм в точката на заустване на отпадъчни 

води от инсталацията.  Установено е, че водното ниво в реката е ниско, бреговете и дъното 

на реката са с  белезникав цвят. Извършено е пробовземане на отпадъчни води за изпитване 

от ИАОС РЛ Плевен. Не е установено превишение на нормите по изпитваните показатели.  

2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ 

По спазването на законодателството по екологична отговорност са извършени 9 бр. 

планови проверки на обекти на територията на РИОСВ Плевен. При проверките не се 

констатираха непосредствена заплаха за екощети и приченени екощети. За отчетния период 

са дадени 7 бр. предписания за изготвяне на собствени оценки.  

През 2019 г. на територията на РИОСВ - Плевен не са констатирани случаи на причинени 

екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за прилагане 

на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ. 

Резултати от извършената контролна дейност по Отговорност за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) 

За отчетната 2019 г. на територията на РИОСВ - Плевен няма регистрирани случаи на 

възникнали непосредствени заплахи за екологични щети и случаи на причинени екологични 

щети. 

2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети 

За отчетния период няма Програми за отстраняване на минали екологични щети на 

територията на РИОСВ - Плевен. 

2.7.5. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум. 

През 2019 г. са извършени 21 бр. проверки на място, на промишлени източници на шум в 

околната среда, в това число: 

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

   1 бр. участие в проверка по изпълнение на условия в решение по ОВОС; 

   6 бр. участия в комплексни проверки на обекти (КПКД); 

   4 бр. индивидуални проверки по фактор „шум“. 

От извършените проверки, 19 бр. са планови и 2 бр. са по жалби/сигнали. 

При проверките са дадени 3 бр. предписания, които са с постоянен срок и се изпълняват. 

Допълнително са проверени по документи 4 бр. обекти, представили доклади за 

резултати от проведен собствен мониторинг, по чл. 27, т. 2 от Наредба № 54/2010 г. 
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Организирани са чрез изготвяне на възлагателни писма и координиране с РЛ – Плевен 

към ИАОС, 9 бр. контролни измервания – 8 бр. по годишния график и 1 бр. извънредно – по 

сигнал.  

Планът за контролната дейност през 2019 г. по фактор „шум” е изпълнен.  

През 2019 г. са представени резултати от 14 бр. проведени собствени периодични 

измервания (СПИ) на шум от промишлени източници, в т.число от 9 бр. оператори на КР. 

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

операторите, със заключения относно спазването на приложимите гранични стойности за 

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

изисквания на ЗЗШОС.  

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

Регистърът на измерените промишлени източници на шум е актуализиран, като 

информацията е представена в ИАОС в нормативно определения срок - до 30 юни 2019 г.  

През 2019 г. няма съществена промяна, в сравнение с предходните две години, в броя на 

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

лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. За периода 2017 г. – 2019 г. не са установени 

промишлени източници на шум, несъответстващи на нормативните изисквания. 

 

 

 

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

№8) 
 

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

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

ЗООС. Резултати 

Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен извършва контролна 

дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС  на територията на област Плевен и област Ловеч. 

Към настоящия момент на територията на РИОСВ-Плевен има 7 броя предприятия, 

попадащи в обхвата на Глава 7, Раздел І на ЗООС (Севезо) – 6 броя с класификация нисък 

рисков потенциал  и 1 брой с висок рисков потенциал. 

Въз основа на извършения анализ на рисковете по отношение на въздействието на опасни 

химикали върху околната среда и човешкото здраве  с “висок” риск бяха определени 5 бр. 

обекти, които бяха включени в годишен план за контролна дейност през 2019г. от комисията 

по чл. 157а от ЗООС.  През 2019 г. е извършен планов контрол на следните 5 бр. предприятия 

с нисък и висок рисков потенциал на територията на РИОСВ Плевен:   

 Предприятие с класификация нисък рисков потенциал “Предприятие за производство 

на растителни масла”, с. Ясен на оператор „Марица олио“ АД, гр. Пазарджик; 

 Предприятие с класификация нисък рисков потенциал „Бент ойл“ АД – Петролна 

база, гр. Плевен на оператор „Бент ойл” АД, гр. София; 

 Предприятие с класификация нисък рисков потенциал „Топлофикация Плевен“ ЕАД, 

гр. Плевен на оператор „Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен; 

 Предприятие с класификация нисък рисков потенциал „Газохранилище – Литекс“, гр. 

Ловеч на оператор „Литекс“ АД, гр. София; 

 Предприятие с висок рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни 

продукти”, гр. Плевен на оператор “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив 

На плануваните за контрол през 2019 г. 5 бр. предприятия са извършени 6 бр. 

проверки -  5 бр. планови и 1 бр. извънредна проверка. Извънредната проверка е последващ 
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контрол по изпълнение на дадени предписания от констативен протокол №ПГА-ЗП-

1/21.5.2019 г. на “Предприятие за производство на растителни масла”, с. Ясен на ператор 

„Марица олио“ АД, гр. Пазарджик. Предписанията са изпълнени. 

При извършения контрол на предприятията през 2019 г. са издадени 6 бр. предписания на 

операторите, в по-голямата си част за привеждане в съответствие с  изисквания на 

законодателството по пожарна безопасност (за обозначаване и поддържане на 

пожарогасителни средства и др.)  

Резултати от извършената контролна дейност по предотвратяването на риска от 

големи аварии: 

В сравнение с 2018 г., през 2019 г. са извършени по-малък брой проверки – 6 бр. (спрямо 

9 бр. през 2018г.), тъй като през 2018 г. се извършиха по-голям брой извънредни проверки - с 

цел прилагане на ПАМ и последващ контрол на дадени предписания. Броят на дадените 

предписания през 2019 г. е по- малък (6бр.) в сравнение с 2018 г. (11бр.), поради  

необходимост през 2018 г. за привеждане в съответствие на площадките и съоръженията с 

законодателството по пожарна безопасност.  

През 2019 г. от директора на РИОСВ-Плевен  няма издадено становище по чл.106, ал. 2 

от ЗООС, тъй като за отчетния период няма подадено в РИОСВ Плевен намерение за 

изграждане на ново предприятие в обхвата на Глава 7, Раздел І на ЗООС или за изменение на 

съществуващи такива. 

При извършен планов контрол по Закона за защита на вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси в 2бр. обекти, в които има опасни химикали от Приложение №3 

на ЗООС е извършен контрол по спазване на изискванията на Глава 7, Раздел І на ЗООС - 

„Марица олио“ АД, гр. Пазарджик и А.Н.Н.2 ООД, гр. Троян. Дадено е предписание на 

А.Н.Н.2 ООД, гр. Троян  да се представи доклад за извършена класификация по чл.103, ал.1 

от ЗООС във връзка  с  изискванията на чл.6, ал.1 на Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. При провеждането на 

процедурите по Глава 6, раздел ІІІ на инвестиционни предложения се извърши контрол и на 

подадената  информация от възложителите дали попаднат предвидените дейности в обхвата 

на Глава 7, раздел І от ЗООС. За отчетния период на територията на РИОСВ Плевен не се 

установи нов обект, попадащ в обхвата на Глава 7, Раздел І на ЗООС. 

В следствие на осъществения контрол през 2019 г. по прилагането на изискванията  Глава 

7, раздел I от ЗООС се установи, че:  

o през 2019 г. не са установени аварийни ситуации и няма регистрирани случаи на 

големи аварии с опасни химични вещества;  

o планът за контрол през 2019 г. е изпълнен; 

o При извършения контрол се установи се, че ефективността и адекватността на 

системите за управление на мерките за безопасност в предприятията СЕВЕЗО дава 

положителни резултати. По отношение на съответствието с изискванията на действащото 

законодателство на контролираните обекти в част пожарна безопасност се установи 

необходимост от привеждане в съответствие, за което бяха дадени предписания; 

o дадените предписания са изпълнени; 

o за 2019 г. няма съставен АУАН и приложен ПАМ. 

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

През 2019 г. бяха планирани за контрол 36 бр. обекти на територията на РИОСВ - Плевен 

за спазване на изискванията на законодателството по химикали. 

Извършени са 36 проверки (на 36 обекта) на територията на Плевенска и Ловешка област 

по спазване на законодателството по химикали, от които индивидуални планови проверки  

22бр. и КПКД  - 14 бр. През 2019 г. няма извършени извънредни проверки по спазване на 

законодателството по химикали. При извършения контрол през годината са издадени 26 бр. 
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предписания за: представяне на актуални информационни листове за безопасност,  

информация по Заповед РД №268/2018 г. на МОСВ, количества произведени продукти, 

оценка за реда и начина на съхранение и др.  

През 2019 г. е влязло в сила 1бр. наказателно постановление (НП) на ЕТ „Суматоха  - 

Димитър Лаков“ в  размер на 1000 лв. във връзка със съставен и връчен АУАН през 2018 г. за 

нарушение на чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси. 

През годината са взети участия и в проверки на 7 бр. обекти с издадени комплексни 

разрешителни на територията на РИОСВ Плевен. Проведени са и 2бр. планови за чистотата 

на пътищата и речните легла но териториите на община Плевен и община Гулянци и 1 бр. 

извънредна проверка, последващ контрол на дадено предписание за почистване от натрупани 

отпадъци на община Плевен. 

В сравнение с 2018 г., през 2019 г. са извършени по-малък брой проверки - 36 бр. спрямо 

61 бр., тъй като през отчетната 2018 година се извършиха голям брой извънредни проверки  – 

по постъпили сигнали и последващ контрол на дадени предписания.  

Приоритетите за контрол по химикали през 2019 г. бяха – контрол на разширените ИЛБ, 

контрол на задълженията за регистрация по REACH след последния краен срок (31май 2018 

г.) в сътрудничество с митническите органи, проверка на контролираните условия, 

приложими за веществата, регистрирани като междинни продукти (REF-7), контрол на 

вещества в изделия, от подадени нотификации на комисията за защита на потребителите 

(КЗП), на вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за 

забрана през 2017 и 2018 г., контрол на производители/вносители и професионални 

потребители за съответствие с ограниченията за употреба на новите устойчиви органични 

замърсители. 

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

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

През 2019 г. продължи работа по контролната дейност за спазване изискванията на 

Регламент REACH.  

Приоритетни за контрол през 2019 г. бяха производители, вносители и потребители по 

веригата за: 

- контрол на задълженията за регистрация след последния краен срок (31май 2018 г.)  

в сътрудничество с митническите органи, включително проверка на строго контролираните 

условия, приложими за веществата, регистрирани като междинни продукти съгласно 

Регламент REACH (REF-7) ; 

- спазване на изискванията за разширени информационни листове за безопасност и 

сценариите на експозиция; 

- контрол на вещества в изделия, от подадени нотификации на комисията за защита 

на потребителите (КЗП); 

- на вещества предмет на ограничаване по приложение XVII и на разрешаване по 

приложение XІV на REACH със срокове за забрана през 2017 г. и 2018 г.  

През 2019 г. е извършен планов контрол по спазване на Регламента на 32 бр. обекта (32 

бр. проверки). Дадени са 23 бр. предписания за представяне на информационни листове за 

безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент (ЕО)2015/830,  информация по Заповед РД 

№268/2018 г. на МОСВ, количества произведени продукти и др. През 2019 г. няма 

неизпълнени предписания от страна на проверяваните лица и няма извършени извънредни 

проверки.  

В обхвата на Регламента са извършени проверки на 11 бр. производители (със същински 

регистрации, спряно производство и/или променена роля по веригата), 5бр. вносители 
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(извършващи внос чрез Изключителен представител, реимпорт и спрян внос от страна извън 

ЕС), 22 бр. потребители по веригата и 4бр. дистрибутори. На територията на РИОСВ - 

Плевен няма изключителни представители за целите на регистрация на химични вещества. 

Във връзка с провеждането на Седми европейски координиран проект (REF-7) за контрол 

на задълженията за регистрация след последния краен срок в сътрудничество с митническите 

органи, включително проверка на строго контролираните условия, приложими за веществата, 

регистрирани като междинни продукти съгласно Регламент REACH е попълнен 1 бр. 

въпросник  по прилагането на проекта при извършен контрол на производител, извършил 

същинска регистрация на химично вещество през 2017 г. Към настоящия момент на 

докладването на територията на РИОСВ Плевен не са установени производители на 

междинни продукти.  

При проверките през 2019 г. за задълженията за извършване на същински регистрации на 

химични вещества в Европейска агенция по химикали се констатира: 

 при извършените проверки на 11бр. производители се констатира -  5 бр. 

регистранти с извършени регистрации на химични вещества преди крайния срок 31 май 2018 

г.  не са превишили тонажната група на производство от 1  - 100т/год., 3бр. производители с 

извършени предварителни регистрации на химични вещества  със спряно производство през 

2018 г. не са подновили дейност. През 2019 г. продължи контрола на  проверените по 

подаден сигнал през 2018 г. 3 бр. производители на калциев дихидроксид. При проверките не 

се установи производство на калциев дихидроксид, както не е нарушена и приложената със 

Заповед РД №0375/27.06.2018 г. на Директора на РИОСВ Плевен принудителна 

административна мярка (ПАМ) през 2018 г. на собственик на варов възел за  неизпълнение 

на задължението да извърши регистрация в Европейската Агенцията по химикали в 

Хелзинки (ECHA) на калциев дихидроксид; 

 при извършените проверки на 5 бр. вносители на химикали не се констатираха 

нарушения – извършван е внос на химични вещества в самостоятелен вид или в смеси, които 

имат регистрации от Изключителен представител (ИП), реимпорт и спрян внос от страна 

извън ЕС. 

През 2019 г.  продължи контрола  за наличие на вещества предмет на ограничаване 

съгласно приложение XVII на REACH и на вещества предмет на разрешаване по приложение 

XІV на REACH със срокове за забрана през 2017г. и 2018 г. Във връзка с предоставени от 

МОСВ нотификации от Комисията за защита на потребителите по Системата за бърз обмен 

на информация (RAPEX) са проведени 3 бр. проверки  за наличието на завишено съдържание 

на хризен, кадмий  и олово в посочените в нотификациите изделия. Не се констатира наличие 

на посочените в нотификациите изделия. Във връзка с въведененото ограничение за  % - но 

съдържание на метанол в препарати за почистване на автостъкла съгласно Регламент (ЕО) 

2018/589 за изменение на Приложение XVII на Регламент REACH по отношение на метанола 

са извършени 3 бр. проверки на обекти, предлагащи на пазара продукт “течност за 

стъклочистачки“. При проверките не се установиха нарушения, дружествата са 

преустановили  производствата на препарати за почистване на автостъкла, в чийто състав се 

са използвали метанол, преди крайния срок 9 май 2019 г.  

Извършена е проверка на дружеството, използващо като разтворител за отстраняване 

(почистване чрез отмиване) на пигменти от системата за леене на смола -  дихлорметан, 

химичното вещество  на ограничение, попадащо във вписване 59 от Приложение VII на  

Регламент 1907/2006 (REAСH). При извършената проверка се констатира, че се спазват 

условията, посочени във вписването -  осигурена е подходяща вентилация във помещенията, 

съхранява се в херметично затворен резервоар, отработения дихлорметан се отвежда в 

плътно затворен контейнер. Използването на разтворителя е в напълно затворена система и 

няма вероятност за   имисионно изпускане  в работната среда. Осигурени са подходящите 

лични предпазни средства и инструкции за работа с разтворителя. Работниците са запознати 

с инструкцията и ИЛБ на дихлорметана.  
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През 2019 г. е извършен планов контрол на общо 31 бр. производители и потребители по 

веригата  за наличие и съответствие на информационните листове за безопасност по 

Регламент 2015/830 на използваните и пускани на пазара опасни химикали. Дадено е 1бр. 

предписание за представяне на ИЛБ с съответствие с Регламент 2015/830 за изменение на 

Регламент 1907/2006 (REAСH),  което е  изпълнено.  

В РИОСВ – Плевен се поддържат досиета на фирмите, като по този начин се извършва 

систематична проверка и оценка на базата данни на обектите.  

В следствие на осъществения контрол през 2019 г. по прилагането на Регламент REACH 

се установи, че:  

- не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;  

- при проверката по проект REF-7, касаещ задълженията за регистрация след 

последния краен срок не се констатира нарушение; 

- при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване 

съгласно приложение XVII на REACH и на вещества предмет на разрешаване по приложение 

XІV на REACH със срокове за забрана през 2017 и 2018 г., не се констатира наличието на 

такива; 

- за отчетния период няма съставен АУАН или приложен ПАМ за неспазени 

изисквания на регламента. 

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

опаковането на вещества и смеси (CLP) 

По прилагане на Регламента е извършен планов за изпълнение на задължения за 

нотификация на химични вещества на 1 бр. вносител на територията, контролирана от 

РИОСВ - Плевен. При проверката на фирмата, извършила през минал период нотификация, 

не се установи внос на нови не нотифицирани вещества. За 2019 г. не са постъпвали сигнали 

и не са установени нови задължени лица по Регламента.  

 Регламент № 648/2004 относно детергентите  

 Във връзка с прилагането на Регламент 648/2004 г. относно детергентите са извършени 2 

бр. планови проверки. Дружествата,  произвеждащи детергенти, съдържащи ПАВ са 

изготвили ИЛБ, в които са отразени биоразградимостта и метода за анализ.  

 В следствие на осъществения контрол през 2019 г. по прилагането на Регламент (ЕО) 

№648/2004 относно детергентите се установи, че няма нарушения по регламента за 

изискванията за биоразградимост на ПАВ в детергентите. Не са провеждани извънредни 

проверки за отчетния период. 

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

Към момента на територията на РИОСВ-Плевен няма вносители или износители на 

вещества, включени в Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали 

(PIC), поради което за 2019 г. не е плануван контрол и не са провеждани извънредни 

проверки. За отчетния период не е прилагана  процедура за износ или внос на вещества от 

Приложение І на регламента 

 Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители 

(УОЗ) 

 За периода януари 2019 г. – юни 2019 г.  са извършени 5 бр. планови проверки за наличие 

на вещества, за които са въведени забрана и ограничаване на производството, пускането на 

пазара и употребата съгласно Регламент (ЕО) № 2019/1021 (УОЗ).  За отчетния период не са 

извършени извънредни проверки, няма дадени предписания за предоставяне на информация. 

Удължен е срока на дадено предписание на РДПБЗН Ловеч за предаване за последващо 

третиране на отпадъка  PFOS пяна на лице с документ по чл.35 от Закона за управление на 
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отпадъците (ЗУО).  Проведеният контрол е за съхранение на  PFOS и на SCCPs вещества в 

произвежданите и/или употребяваните от дружествата –лепила, противопожарна пяна и по 

нотификации от КЗП. Не е констатирано наличие на цитираните УОЗ вещества, с 

изключение на наличната в РСПБЗН Ловеч противопожарна пяна, съдържаща 

перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в количество от 400 литра. През 2018 г. е  дадено 

предписание  за предаването и като опасен отпадък в съответствие с изискванията на Закона 

за управление на отпадъците. През 2019 г. е удължен срока на дадено предписание на 

РДПБЗН Ловеч за предаване за последващо третиране на отпадъка  съгласно ЗУО  след 

постъпила в РИОСВ Плевен мотивирана молба от РДПБЗН Ловеч. 

Във връзка с предоставени от МОСВ нотификации от Комисията за защита на 

потребителите (КЗП) по Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) е проведен 

планов контрол в 3 бр. обекти  - ЧАОФУ ЛИАН 8 ООД - магазин за китайски стоки, КРЕЗЗ 

ООД, БАЙ  ЙИНГ ЕООД, за наличие на SCCP и хризен, кадмий  и олово в състава на 

продаваните стоки. При проверката не се установи наличието на такива. 

За проведения контрол по Регламент (ЕО) № 2019/1021 и по подадените нотификации от 

КЗП е докладвано на МОСВ с писмо изх. №5101/18.09.2019 г. 

В следствие на осъществения контрол по прилагането на Регламент (ЕО) №  2019/1021 за 

устойчивите органични замърсители (УОЗ) се установи, че: 

-  не се констатира наличие на SCCPs вещества, хризен, кадмий  и олово в състава на 

пусканите на пазара от дружествата пластмасови, текстилни и кожени изделия и полимери;  

– при проверката на наличната на съхранение в РДПБЗН Ловеч 400 литра 

противопожарна пяна „Лека вода АTCFC 600”, съдържаща PFOS не се констатираха разливи 

от съдовете за съхранение. Във връзка с мотивирана молба от РДПБЗН Ловеч за удължаване 

на срока на даденото през 2018 г. предписание: “да се предприемат действия за предаването 

му като опасен отпадък на лица с документ по чл.35 от  ЗУО“ е удължен срокът му за 

изпълнение до 31.12.2019 г.; 

–  за отчетния период не се констатира нарушение на изискванията на Регламент (ЕО) 

№ 2019/1021, няма съставен АУАН или приложен ПАМ на обекти на територията на РИОСВ 

Плевен. 

 Регламент 2017/852 живачни съединения и безопасното съхранение на 

метален живак 

За 2018 г. не е плануван контрол по Регламент (ЕС) 1102/2008 и не са провеждани 

извънредни проверки. 

 Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси  

За спазване на изискванията за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси са  проведени 25 бр. плавони проверки (25 бр. обекта). През отчетния период са 

дадени 2бр. предписания за за  изготвяне на оценка на съхранение на опасните химични 

вещества и смеси, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата. Предписанията са 

изпълнени от операторите в поставения срок. За отчетния период  няма съставен АУАН по  

Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. След 

обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по прилагането на Наредбата 

за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси през 2018 г. и 2019 г. и 

при сравнението им могат да се направи следния извод:  

– по – голям е броя на извършените проверки през 2018 г. в сравнение с 2019 г., 

поради извършени извънредни проверки (последващ контрол) на дадени предписания; 

– няма констатирани нарушения на изискванията на Наредбата;  

– няма съставен АУАН за неспазени изисквания на Наредбата; 
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Резултати от извършената контролна дейност по управление на опасни химични 

вещества:  

o  не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;  

o  при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване 

съгласно приложение XVII на REACH (метанол, дихлорметан) и на вещества предмет на 

разрешаване по приложение XІV на REACH (хризен, кадмий  и олово) със срокове за забрана 

през 2017 и 2018 г., не се констатира наличието на такива;  

o  при  осъществения контрол по прилагането на Регламент (ЕО) №  2019/1021 за   

Комисията за защита на потребителите (КЗП) по Системата за бърз обмен на информация 

(RAPEX) не се констатира наличие на хризен, кадмий  и олово, SCCP вещества в състава на 

предлаганите на пазара  изделия; 

o планът за контролна дейност през 2019 г. по управление на опасни химични 

вещества е изпълнен; 

o дадените предписания са изпълнени; 

o за 2019 г. няма съставен АУАН и приложен ПАМ при извършената контролна 

дейност по управление на опасните вещества и смеси. 

2.8.3 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

 През 2019 г. не са постъпвали жалби и/или сигнали, касаещи дейности с химикали и 

предприятия, попадащи в обхвата на Глава 71, Раздел І на ЗООС. Не са извършвани 

извънредни проверки за отчетния период. 
 

2.9. Комплексни проверки (Приложение 9) - Резултати 

 

През 2019 г. комплексен подход при осъществяване на контролната дейност е приложен 

при извършване на 55 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда, от тях: 

 44 са планирани и извършени като комплексни,  

 11 са извънредни – във връзка с постъпили жалби и сигнали и за осъществяване на 
последващ контрол. 

В рамките на извършените 44 планови комплексни проверки са направени:  

 20 проверки по компонент води,  

 27 проверки по компонент въздух и климат,  

 29 проверки по фактор отпадъци,  

 14 проверки по фактор ОХВ,  

 5 проверки по фактор шум, 

 2 за екологична отговорнист, 

 2 по почви. 

 

При комплексните проверки са дадени общо 62 предписания, изпълнението на които е 

проследено чрез проверки на място и/или преглед на предоставени от операторите 

документи. Няма неизпълнени предписания. 

При планиране, извършване и отчитане на комплексните проверки се спазва стриктно 

Инструкцията за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ и Процедурата за 

реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ - Плевен: в 

началото на всяко тримесечие се определят дати за извършване на комплексните проверки по 

контролната дейност. Преди всяка планова проверка се пуска заповед на директора на 

инспекцията, с която се определя координатор и екип от експерти и се изпраща писмо на 

оператора, в която се указва датата на проверката и нейния обхват. След извършване на 

проверката, проверяващият екип изготвя доклад до директора на РИОСВ - Плевен, който се 
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качва на Интернет страницата на инспекцията. За всеки обект, на който е правена 

комплексна проверка се поддържа електронно досие с включени всички входящи и 

изходящи документи, касаещи обекта. 

 

3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при 

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи 

През 2019 г. за издадени общо 80 решения, т.ч.: 6 становища по ЕО, 3 решение по ОВОС, 

49 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 1 решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО, 21 решения за прекратяване на процедури по ОВОС.  

За сравнение през 2018 г. за издадени общо 105 решения, т.ч.: 2 становища по ЕО, 3 

решение по ОВОС, 73 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 4 

решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 23 решения за 

прекратяване на процедури по ОВОС, 2 решения за поправка на фактически грешки.  

Броя на решенията по ОВОС се запазва. Решенията за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС е намалял почти наполовина. Вероятна причина е, че големите 

инвестиционни проекти по оперативни програми вече се изпълняват, а тези финансирани по 

Програма за развитие на селските райони и други програми, не винаги включват дейности по 

Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС. 

Най-голям брой са инвестиционните предложения в областта на селско, горско и рибно 

стопанства (17 бр.). На следващо място са други инвестиционни проекти в областта на 

управление на отпадъците (12 бр.), енергийно стопанство (9 бр.), инфраструктурни (4 бр.), 

предприятия в хранително-вкусовата промишленост (4 бр.), минно дело (4 бр.), производство 

на продукти от нерудни минерални суровини (2 бр.). 

 

Основните проблеми във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО са следните: 

 През 2019 г. в направление „ЕО и ОВОС“ бе съкратен експерта отговарящ за 

специализирани регистри – водене на „Публичен регистър с данни за извършване на 

процедурите по ОВОС ” и „Публичен регистър с данни за извършване на процедурите 

по ЕО ”. Всички налични експерти са ангажирани с процедури по ЗООС и по ЗБР. 

През 2019 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили общо 2015 уведомления за планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения (вкл. 1110 бр. за инвестиционни 

предложения, планове и програми, и 905 бр. за горскостопански планове и програми). 

От тях около и по-малко от 10 %, са за ИП, планове и програми в обхвата на ЗООС. 

Внесени са 71 искания (вкл. 3 искания за издаване на решение по ОВОС, 6 искания за 

издаване на становище по ЕО, 53 искания за преценяване на необходимостта от 

ОВОС, 1 искане за преценяване на необходимостта от ЕО, 8 искания за прекратяване 

на процедури), 3 задания за обхват и съдържание на доклади за ОВОС, 3 доклада за 

ОВОС за оценка качеството им, 9 доклада за ЕО за консултации. 

 С развитието на нормативната уредба по ЕО и ОВОС се повишават изискванията за 

осигуряване участието на обществеността във взимането на решения, и към 

качеството и обема на представяната информация. Възложителите или по-скоро 

независимите експерти по ОВОС, не следят за измененията в нормативната уредба. 

Налага се изискването на допълнителна информация, което забавя взимането на 

решение и издаването на краен документ. 

От изминалата 2019  г. могат да се направят следните изводи: 

 Осигурено е участието на обществеността в процесите за взимане на решения, във 

връзка с процедурите по глава шеста от Закона за опазване на околната среда. 

 Постигнато е съкращаване на сроковете за изготвяне на краен документ при 

кандидатстване за средства от Европейски фондове; 
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3.1. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС;  

Разпределението по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение № 1 

към чл. 92, т.1 на ЗООС е следното: 

17. Ферми за интензивно отглеждане на птици или свине с повече от: 

а) 85 000 места за отглеждане на бройлери, 60 000 места за кокошки носачки; 
2 

19. Открит добив в кариери и рудници на суровини - при площ над 25 хектара, или 

добив на торф - с площ над 150 хектара. 
1 

 

3.2. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след 

постановен административен акт с характер „да се извърши ОВОС“; 

През 2019 г. са издадени общо 3 решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, с характур – „да се извърши ОВОС“, отнасящи се за следните 

инвестиционни предложения:  

- Животновъдна ферма за 300 кози майки и 480 ярета, с. Сопот; 

- Животновъдна ферма, с. Сопот; 

- Семеен хотел, с. Лесидрен. 

Всичките 3 бр. инвестиционни предложения попадат в „Натура 2000“ като е преценено, 

че е възможно значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

 

3.3. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, 

посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за преценяване 

на необходимостта от извършване на ОВОС;  

 

Разпределението по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение № 1 

към чл. 92, т.1 на ЗООС е следното: 

17. Ферми за интензивно отглеждане на птици или свине с повече от: 

а) 85 000 места за отглеждане на бройлери, 60 000 места за кокошки носачки; 
2 

19. Открит добив в кариери и рудници на суровини - при площ над 25 хектара, или 

добив на торф - с площ над 150 хектара. 
1 

 

Разпределението по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение № 2 

към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС е следното: 

1. Селско, горско и водно стопанство:  

в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и 

пресушаване на земи; 
5 

д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в 

приложение № 1); 
6 

е) интензивно развъждане на риба; 4 

2. Минно дело:  

г) дълбоки сондажи, в т.ч.:  

- за водоснабдяване, 2 

д) добив или промишлени инсталации за въглища, нефт, природен газ, руди и 

битуминозни шисти 
1 

3. Енергийно стопанство:  

а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода 1 
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(невключени в приложение № 1); 

б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на 

електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1); 
1 

в) съоръжения за надземно складиране на природен газ; 3 

д) съоръжения за надземно складиране на горива; 3 

з) водноелектрически централи; 1 

5. Производство на продукти от нерудни минерални суровини:  

г) инсталации за производство на стъкло и стъклени влакна; 2 

7. Предприятия в хранителната промишленост:  

а) производство на растителни и животински масла и мазнини; 1 

б) пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти; 3 

в) производство на млечни продукти; 1 

10. Инфраструктурни инвестиционни предложения:  

б) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и 

паркинги; 
4 

11. Други инвестиционни предложения:  

б) инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени 

в приложение № 1); 
10 

д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства; 2 

Забележка: Общият брой позиции е по-голям от общия брой издадени решения, тъй като някои ИП 

попадат в повече от 1 позиция по Приложение № 2 от ЗООС. 

Разпределението на ИП по групи дейности е както следва: 

 

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

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи  

В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо 34 защитени зони, които са част от 

Европейска екологична мрежа "НАТУРА 2000" и Националната екологична мрежа (НЕМ) 

(две от тях - BG0000494 „Централен Балкан“ и BG0000494 „Централен Балкан“ изцяло 

попадат в границите на Национален парк “Централен Балкан”, управлението на който се 

осъществява от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр. Габрово към 

Министерството на околната среда и водите): 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (19 бр.):  

 BG0000181 „Река Вит“ 

 BG0000239 „Обнова – Караман дол“ 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 

 BG0000613 „Река Искър“ 

 BG0000615 „Деветашко плато“ 
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 BG0000247 „Никополско плато“ 

 BG0000266 „Пещера Мандра“ 

 BG0000269 „Пещера Лястовица“ 

 BG0000335 „Карабоаз“  

 BG0000396 „Персина“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0000591 „Седларката“ 

 BG0000616 „Микре“ 

 BG0000618 „Видима“ 

 BG0000627 „Конунски дол“ 

 BG0001014 „Карлуково“ 

 BG0001036 „Български извор“ 

 BG0001493 „Централен Балкан буфер“ 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15 бр.): 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000332 „Карлуковски карст“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0002017 „Беленски острови“ 

 BG0002074 „Никополско плато“ 

 BG0002083 Свищовско-беленска низина 

 BG0002088 „Микре“ 

 BG0002091 „Остров Лакът“ 

 BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“ 

 BG0002096 „Обнова“ 

 BG0002102 „Деветашко плато“ 

 BG0002109 „Васильовска планина“ 

 BG0002110 „Априлци“ 

 BG0002111 „Велчево“ 

 BG0002128 „Централен Балкан буфер“ 

На територията на РИОСВ – Плевен има 103 защитени територии, обявени по смисъла на 

Закона за защитените територии, част от НЕМ, включително: 

 2 резервата (“Китка” и “Милка” - острови в р. Дунав, в района на гр. Белене); 

 1 поддържан резерват (“Персински блата”, остров Белене, р. Дунав); 

 1 природен парк (ПП “Персина”, разположен в землищата на гр. Белене, гр. Никопол, 

с. Драгаш Войвода, област Плевен, гр. Свищов и с. Ореш, област В. Търново); 

 1 Национален парк (част от територията на РИОСВ – Плевен попада в обхвата на НП 

“Централен Балкан” заедно с някои от намиращите се в него резервати). Управлението на 

парка се осъществява от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр. Габрово 

към Министерството на околната среда и водите; 

 37 природни забележителности; 

 61 защитени местности. 

Защитени територии в Плевенска област има в землищата на 43 населени места, а в 

Ловешка област - в землищата на 33 населени места. 

През 2019 г. са постъпили 2015 бр. уведомления за планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, спрямо 2131 бр. през 2018 г. и 2046 бр. през 2017 г. 

През отчетния период са постъпили 905 уведомления за планове и програми, свързани 

със сечи и залесяване на гори, по които е започната и/или завършена процедурата по реда на 

чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. Те са с 44 бр. 179 бр. по-малко в сравнение с постъпилите през 

2018 г. (949 бр.) и с 223 бр. по-малко в сравнение с постъпилите през 2017 г. (1128 бр.). Взето 

е участие в консултативни съвети по опазване на горите, дивеча и рибата към Областен 

управител на обл. Плевен и Областен управител на обл. Ловеч. 
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През 2019 г. са издадени 305 бр. решения по чл. 18; чл. 20; чл.2, ал.5, §2 от Наредба за 

ОС, които са с 18 бр. повече от издадените през 2018 г. (287 бр.) и с 88 бр. по-малко от 

издадените през 2017 г. (393 бр.). 

През 2019 г. е издадено 1 бр. Решение по чл. 56, ал. 1 от АПК. 
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През 2019 г. са издадени 1322 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за 

инвестиционни предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Те са с 311 бр. по-

малко от издадените през 2018 г. (1633 бр.) и със 182 бр. по-малко от издадените през 2017 г. 

(1504 бр.). 
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През 2019 г. са направени 50 бр. преценки по чл. 37 и чл. 40 от Наредбата за ОС, спрямо 

71 бр. през 2018 г. и спрямо 94 бр. през 2017 г.  

През 2019 г. са направени 3298 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти 

спрямо границите на защитени зони, спрямо 3385 бр. през 2018 г. и спрямо 5574 бр. през 

2017 г.  
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 Основните проблеми във връзка с процедурите по ОС са следните: 

 Поради отсъствие на Областни планове за развитие на горските територии в тези две 

области, се процедират голям брой преписки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, вкл. 

такива, за имоти, които не попадат в защитени територии и зони от Националната 

екологична мрежа.  

От изминалата 2019 г. могат да се направят следните изводи: 

 Няма обжалвани Решения по ОС, които са общо 305 бр. за 2019 г. 

 Осигурен е широк достъп до консултации и информация във връзка с необходимите 

документи за предоставяне на съответната услуга. 
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II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

 

i. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и регионални 

планове, програми и стратегии в областта на околната среда (Приложение 11) 

Всички  общини на територията на РИОСВ – Плевен имат разработени и приети от 

общинските съвети програми за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбите на чл. 79 

от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), програмите се приемат от общинските 

съвети, които контролират изпълнението им. В таблица „Политика по околна среда на 

регионално и местно ниво“-Справка 11.1. е дадена информация относно изпълнението на чл. 

79 от ЗООС. Ежегодно общините представят за информация в РИОСВ – Плевен отчети за 

изпълнение на мерките по програмите за околна среда за предходната година. За 

докладвания период е отчетено изпълнение на общо 185 мерки по общинските програми. 

При анализ на програмите по опазване на околната среда се вижда, че един от основните 

приоритети в програмите е подобряване на дейностите по управление на отпадъците. 

ii. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми 

(Приложение 12) 

През 2019 г. на най-ранен етап (процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са идентифицирани 

следните инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на общини: 

Община Априлци 

 Проект за разширение границите на ОУП на Община Априлци 

 Изграждане на изкуствени неравности, пешеходна пътека тип "Зебра" по ул. "Стара 

Планина", гр. Априлци 

 Основен ремонт на улица "Свинова поляна", гр. Априлци 

 Изграждане на мостово съоръжение над р.  Сенковчица, кв. Острец, гр. Априлци 

Община Белене 

 Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, кв. 158, гр. Белене, в ПИ № 03366.602.1390, 

03366.602.1391, 03366.602.53, 03366.602.54, 03366.602.55, 03366.602.56, 03366.602.57, 

03366.602.58, гр. Белене 

 Реконструкция на ул. "Трайчо Костов" от ОТ266 до ОТ304, гр. Белене 

 Реконструкция на ул. "Кирил и Методий" от ОТ769 до ОТ757, гр. Белене 

 Реконструкция на ул. "Цанко Церковски" от ОТ322 до ОТ335, гр. Белене 

 Реконструкция на ул. "Дунав" от ОТ616 до ОТ619, гр. Белене 

 Игрище за минифутбол и баскетбол в УПИ VІІ, кв. 91, с. Деков 

 Игрище за плажен волейбол в УПИ І "за спортен комплекс", кв. 106а, гр. Белене 

 Основен ремонт на къща - бивше кметство, с. Татари, УПИ ІV-373, кв. 53, с. Татари 

 ПУП-ПЗ за ПИ 56086.190.295, с. Петокладенци - новообразувани ПИ № 

56086.190.393, 56086.190.394 и 56086.190.395, отреждане "за селскостопанска ферма" 

и "за селскостопански път" 

Община Гулянци 

 Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, ІІІ-етап 

 Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, ІV-етап 

 Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест, ІІІ-етап, участък І 

 Ремонт на част от ул. "Гоце Делчев" и прилежащи подпорни стени в с. Шияково 

Община Долна Митрополия 

 Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в УПИ VІІ-680, 
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кв. 190, гр. Тръстеник 

 Изграждане на детски площадки в УПИ VІІІ, кв. 1, с. Горна Митрополия, УПИ ІІ-751, 

кв. 34, с. Подем, УПИ І-318, кв. 2, с. Брегаре, УПИ І, кв. 2, с. Рибен 

 Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в УПИ І-85, кв. 30, с. Биволаре, 

УПИ І, кв. 121, с. Комарево, УПИ ІІ, кв. 2, с. Божурица и УПИ 02227.500.484, с. 

Байкал 

 Изграждане на тенис кортове в УПИ Х, кв. 33, гр. Тръстеник и УПИ VІІ-680, кв. 190, 

гр. Долна Митрополия 

Община Долни Дъбник 

 Интегриран воден проект на с. Горни Дъбник - първи етап - "Реконструкция на 

водопроводни клонове в североизточната част на с. Горни Дъбник 

 ППР - Изграждане на спортна площадка в УПИ І-2049, кв. 78а, гр. Долни Дъбник 

 ППР - Изграждане на спортна площадка между стр. кв. 73 и 96, с. Крушовица 

 ППР - Реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащи улици в с. Садовец 

Община Искър 

 Разширение на съществуващ гробищен парк, гр. Искър 

 Създаване на ниви - смяна НТП на ПИ № 071608, 187775, 190983, 200210, 201593, 

202589, 223375, с. Долни Луковит, 044152, с. Староселци, 053024, 218172, 221013, 

224203, 384646, с. Писарово, 253722, гр. Искър 

Община Кнежа 

 Смяна НТП на ПИ № 37376.739.15, гр. Кнежа - пасище, по решение на Общински 

съвет 

 Осигуряване на достъпна среда в сградата на Община Кнежа - пристройка за асансьор  

 Почистване на речното легло от дървесна и храстова растителност на реката (дере) в 

с. Бреница и речното легло на реката (дере) в с. Лазарово 

Община Левски 

 Полагане на кабел 20 kV от ВЛ "Индукстриален към нов трафопост в ПИ № 

43236.401.3475 - улица и 43236.401.3474 - център за събиране на опасни отпадъци, гр. 

Левски 

Община Летница 

 Отреждане на ПИ № 43476.166.78, гр. Летница (пасище) "за производствена и 

складова дейност" 

 Промяна предназначението на ПИ № 43476.166.78, гр. Летница от пасище на "за 

производствена и складова дейност" 

 Промяна предназначението на ПИ№ 43476.166.78 н НТП пасище в за производствена 

и складова дейност", в гр. Летница, общ. Летница 

Община Ловеч 

 Реконструкция и обновяване на сгради и рехабилитация на дворно пространство на 

спортна зала в УПИ VІ, кв. 5, гр. Ловеч 

 Ремонт и рехабилитация на "Общински път LOV 2070 - строеж трета категория 

участък от ул. "Хан Кубрат" км 0+000 до км 1+680" 

 Популяризиране на културното наследство на Община Ловеч чрез благоустрояване 

територията около ПЗ "Деветашката пещера" и изграждане на посетителски център по 

ОПРР 2014-2020 

 ПУП-ПРЗ за ПИ № 43952.214.352, гр. Ловеч - "Изграждане на мемориален комплекс в 

памет на жертвите на тоталитарния режим" 
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 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 

ПИ 43952.513.2232, гр. Ловеч - ул. "Иларион Ловчански" № 34 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 

ПИ 43952.506.8043, гр. Ловеч - бул. "България" № 48а 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 

ПИ 43952.506.1012, гр. Ловеч - ул. "Търговска" № 54 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 

ПИ 43952.513.4539, гр. Ловеч - ул. "Оборище" № 1 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 

ПИ 43952.506.35, гр. Ловеч - ул. "Петко Р. Славейков" № 7а 

 Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово, ул. "Рачо Радев", 

"Шипка", "Ген. Скобелев" и "Димитър Рашков" 

 Изграждане на сондажен кладенец - 9 м. в ПИ № 43952.514.68, гр. Ловеч за пиловане 

на тревни площи 

Община Никопол 

 Укрепване и възстановяване на мост и част от ул. "Ген. Криднер" от ОТ378 до 

ОТ335+6.00 м, гр. Никопол 

 Обновяване на крайбрежен парк "Ливингстън" в ПИ № 51723.500.1119, гр. Никопол 

 Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци  

Община Плевен 

 Изграждане на уличен водопровод от ОК177, през ОК176а до ОК176б и канализация 

от ОК 176б през ОК176а до ОК177, кв. 74, гр. Плевен 

 Подобряване условията за предоставяне на модерни образователни услуги - ремонт на 

ОУ "Климент Охридски", гр. Плевен 

 Основен ремонт на ул. "Дунав" в участък м/у ул. "Сан Стефано" и ул. "Цар Самуил", 

с. Буковлък и основен ремонт на тротоар на ул. "Св.Св. Климент Охридски", гр. 

Плевен 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок № 9, ПИ 

56722.655.104, гр. Плевен 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок № 2/366, ПИ 

56722.660.188, гр. Плевен 

 Основен лемонт на дворно пространство и площадка за игра в детска ясла "Асен 

Халачев", ПИ 56722.661.252, Плевен 

 Основен лемонт на дворно пространство и площадка за игра в детска ясла 

"ЛАТИНКА", ПИ 56722.664.195, Плевен 

 Основен ремонт на дворно пространство и площадка за игра в детска ясла "МИР", ПИ 

56722.655.140, Плевен 

 Реновиране на Скобелев парк-музей, ПИ № 56722.480.293, гр. Плевен 

 Реновиране на Регионален исторически музей в ПИ № 56722.668.2, гр. Плевен 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в ПИ 56722.654.62, 

гр. Плевен 

 Основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в Детска ясла "Чайка", 

гр. Плевен 

 Основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в Детска ясла "Щастливо 

детство", гр. Плевен 

 Основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в Детска ясла "Дружба", 
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гр. Плевен 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност – бл. 1-ви май - ул. Гренадерска № 30 

 Основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра на "Дневен център за 

деца с увреждания" в ПИ № 56722.659.102, гр. Плевен 

 Паркоустрояване и благоустрояване на детска площадка в ПИ 67088.701.2422, гр. 

Славяново 

 Олимпийско БМХ трасе в ПИ 56722.663.196, гр. Плевен на фаза идеен проект 

 Въведане на мерки за енергийна ефективност - блок  313 ЖК "Дружба", ПИ № 

56722.667.392, гр. Плевен 

 Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност на Автогара Плевен в 

ПИ № 56722.653.2, гр. Плевен 

 Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV, кв. 1 по плана на гр. Плевен 

 Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 56722.661.1374, гр. Плевен за обслужващи дейности 

 Ремонт и вътрешно преустройство на жилищна сграда и стопанска постройка в къща 

музей на Гена Димитрова, в УПИ І-679, кв. 72, с. Беглеж 

 Основен ремонт на съществуваща сграда и смяна предназначението от "снек-бар" на 

"туристически информационен център" в ПИ 56722.659.850, Плевен 

 Фасадна консервация и ремонт на покрив на РИМ - Плевен в ПИ № 56722.668.2, гр. 

Плевен 

 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда по 

обособена позиция №1-за Сграда с административен адрес: гр. Плевен, ул. "Георги 

Кочев" №12, бл. "Нефит Рилски" 

 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда по 

обособена позиция №2-за Сграда с административен адрес: гр. Плевен, ж.к. 

"Сторгозия", бл. ШПК-1 

 Подобряване проводимостта на речното корито на р. Чернялка в участъка, 

преминаващ в урбанизираната територия на с. Ласкар, общ. Плевен 

 Преустройство на вътрешна отоплителна инсталация в ДГ "Биляна" в УПИ ХІХ, кв. 

15, с. Буковлък 

 Газификация, вътрешна инсталация и топла вода в защитено жилище в ПИ № 

56722.654.3, гр. Плевен 

 Програма за опазване на околната среда на Община Плевен 

 Кампус за студенти по медицина, малък хотел за роднини и пациенти и дом за 

рехабилитация и грижи към МБАЛ "Сърце и мозък" в ПИ № 56722.659.78, гр. Плевен 

 Основен ремонт и преустройство на сгради в приют за безстопанствени кучета в ПИ 

№ 56722.657.87, гр. Плевен 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в ПИ 56722.654.402, 

гр. Плевен 

 Подмяна на уличен водопровод по ул. "Мария Кюри" от ОК514а до ОК4131 и по ул. 

"Колописта" от ОК 4131 към ОК 4132 и канализация от ОК 4132 до ОК 4131, гр. 

Плевен 

 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда по 

обособена позиция №2-за Сград с административен адрес: гр. Плевен, ж.к. "Дружба", 

бл. 119 

 Укрепване на съвременно, периодично активно свлачище PVN 24.37856.01 в с. 

Коиловци, прекъсващо участък от път ІІІ-3402 
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 Укрепване на съвременно, периодично активно свлачище PVN 24.37856.01, 

прекъсващо участък от път PVN 2141 при км 4+000 

Община Пордим 

 Почистване на дере на река Пелишатска бара през с. Каменец, общ. Пордим 

Община Тетевен 

 Изграждане на напорен резервоар с обем V 100 куб.м. за питейна вода, с. Глогово 

 Изграждане на напорен резервоар с обем V 100 куб.м. за питейна вода, с. Галата 

 Основен ремонт на ул. "Отец Паисий", гр. Тетевен - ПИ 72343.501.5033, гр. Тетевен 

Община Троян 

 Реконструкция на инфраструктура, канализация по ул. "Хан Аспарух" от ОТ 158 до 

ОТ120 - СРШ59 на главен клон І, гр. Троян - профил І-53, І-ви и ІІ-ри етап 

 Реконструкция на надлез до Ж.П. гара в пешеходен, ПИ 73198.502.476 и 

73198.502.468, гр. Троян 

 Основен ремонт на покрив на здравна служба в ПИ № 70500.517.262, с. Старо село 

 Отводняване на западната страна на стадион "Чавдар" в ПИ № 73198..505.237, гр. 

Троян 

 Ремонт на покрив на конак в УПИ ІХ, "За музей", кв. 308, гр. Троян 

 Реконструкция складове на НУ "Христо Ботев" в 73198.506.230, гр. Троян 

 Осигуряване на достъпна среда в сграда за дом за стари хора в с. Добродан, ПИ 

21590.500.400 

 Газово стопанство за Детска ясла "Синчец" в ПИ № 73198.502.422, гр. Троян 

 Основен ремонт и преустройство на блок Г на Поликлиника в ПИ 73198.503.608, 

Троян, парцел ІV, кв. 24, в „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните 

семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ и „Център за грижа за лица с 

умствена изостаналост“ 

Община Червен бряг 

 Изменение на ПУП-ПРЗ и застрояване на новообразувани имоти /делба на ПИ № 

80501.808.579/, гр. Червен бряг 

 Изменение на ПУП-ПРЗ за вклчване в урбанизиана територия на гр. Койнаре на два 

нови квартала - 81 и 84 

 Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ 

VІ, кв. 40, с. Горник 

 Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ 

VІІ, кв. 42 и УПИ ІІІ, кв. 43, с. Реселец 

 Изменение на ПУП-ПР за УПИ V-699, VІ-698, VІІ-698, VІІІ-697, ІХ-681, ХІІІ-680, 

ХІV-680, кв. 60, с. Радомирци 

Община Ябланица 

 Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Ябланица 

 Програма за планово почистване на речни корита в урбанизирана територия на 

Община Ябланица 

През 2019 г. са одобрени 33 бр. проекти с екологично значение, финансирани от 

ПУДООС. Реализирани са 19 проекта от НК "Чиста околна среда" на общини, кметства, 

учебни и детски заведения, на обща стойност: 246443,21 лв. което е отразено в Справка 12 от 

отчета. 
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iii. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при 

вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура (Приложение 

13) 

Достъп до информация за околната среда 

През 2019 г. в РИОСВ-Плевен са постъпили 41 броя заявления за достъп до обществена 

информация. По 2 бр. заявления, са издадени Решения в месец януари на 2020г. На всички е 

отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до информация. През периода няма издадени 

откази за предоставяне на информация. Изпратени са 4 бр.  писма на основание чл. 15 от 

ЗДОИ. 

 

Екологично образование 

В РИОСВ гр. Плевен са осъществени 6 кампании, свързани с екологичното съзнание и 

култура с различни групи от обществеността: 

Във връзка с кампанията „Вода за всички! Всеки е важен!“ за Световния ден на водата, 

която се провежда от 18 – 22 март специалисти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и 

РИОСВ – Плевен посетиха група „Палави мишлета“ на ДГ „Щастливо детство“ – Плевен с 

много подаръци. Те припомниха на децата за пътя на малката капка, защо водата е толкова 

важна за нас и как да я пестим. 

 

На Световния ден на околната среда - 5 юни инспекцията посрещна второкласници от 

Начално училище „Патриарх Евтимий“. Експертите от РИОСВ - Плевен проведоха 

занимателна дискусия „Да опазваме въздуха. Да разрешим проблемите с изменението на 

климата“ . Децата се включиха с интерес в обсъждане на темата за опазване чистотата на 

въздуха и за озоновия слой. В края на дискусията децата изгледаха образователния филм за 

деца „ Ози Озон“  

 

За втора година в село Байкал се проведе акция от кампанията „Да изчистим Дунав 

заедно“ на фондация „Океани без отпадъци“ (Waste Free Oceans). Този път от пластмасови 

отпадъци чистиха брега младежи от Плевен, Пловдив и Свиленград, които участваха в 

първия Лео лагер в България. Младежите към Лайънс клубовете в трите града наблюдаваха с 

интерес и вземане на проби от водите на Дунав. Резултатите от анализа показаха, че 

измерените показатели са в норма. 

Акцията за почистване е част от глобален проект на Waste Free Oceans за почистване на 

брега и водите на река Дунав от пластмасови отпадъци. По този начин се цели превенция на 

замърсяването с отпадъци на Черно море, а от там – и на океаните. 

Чрез проекта се насърчават също опазването на водите и брега на всички реки, в това 

число и Дунав, разделното събиране и рециклиране на отпадъците. 

На национално ниво кампанията се подкрепя и провежда с подкрепата на Министерство 

на околната среда и водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и се реализира съвместно 

с Plastix,  Bulgaria Cap Project, Henkel и „Еко партнърс“. 

 

На 14 септември в град Плевен се организираха и проведоха множество акции  за 

почистване във връзка с кампанията „Да изчистим България заедно“. РИОСВ-Плевен и 

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ се включиха в почистването на парк „Кайлъка“ и 

брега на река Дунав в село Байкал. Като партньор на кампанията, организирана от bTV Media 

Group, Министерството на околната среда и водите предостави в Плевен над 5 000 чували и 

ръкавици, които се разпределиха  за различните инициативи. В Плевенска и Ловешка област 

в се депонираха над 112 тона отпадъци на регионалните депа.  
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По повод 15 септември – Деня на мобилността Регионалната инспекция по околна среда 

и води - Плевен (РИОСВ) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) организираха 

поредица от инициативи в детски заведения в града под надслов „Безопасно ходене и 

колоездене“, посветени на Седмицата на мобилността. 

Занимателни екологични уроци имаха децата от градините  „Ралица“, „Първи юни“ и 

„Щастливо детство“ - филиал „Приказен свят“. На малчуганите беше представена 

анимационна презентация с послание как да пазим околната среда и множеството ползи за 

здравето на хората чрез придвижване по устойчив начин – с ходене пеша или колоездене. 

Специален акцент в дискусиите беше обърнато на ежедневните стъпки в детската градина за 

опазването на въздуха и водата.Децата получиха подаръци картинки и материали за 

оцветяване.В инициативите взеха участие около 150 деца на възраст от 2 до 5 години. 

Открит урок на тема „Да разработим проекти за защитени обекти в родния край“ 

проведоха експерти от РИОСВ - Плевен пред ученици от 4 а клас в СУ „Пейо Яворов“ 

Учениците се запознаха със защитените територии в Плевенска област и придобиха 

допълнителна мотивация за опазване на околната среда. Децата проявиха голям интерес към 

темата, което пролича по многото зададени въпроси. 

Проектът, в който участват, е „Плавен преход и лесна адаптация на учениците от начален 

и прогимназиален етап на образование“. Целта му е постигане на безстресово адаптиране на 

учениците от IV клас при прехода от начален към прогимназиален етап и осигуряване на 

оптимална образователна среда, която да ги мотивира за постигане на високи резултати. 

Планираните дейности ще допринесат за снижаване на нивото на тревожност при постъпване 

в пети клас.В проекта участват 40 ученици от IVа и Vа клас  

От 11 до 13 януари  се  извърши 43-тото Среднозимно преброяване на водолюбиви птици 

на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен . 

И тази година  преброяването се извърши от екип с представители на Българска 

орнитологична централа към Институтa по биоразнообразие и екосистемни изследвания при 

БАН и експерт от РИОСВ – Плевен. 

Обходени бяха влажни зони в областите Плевен и Ловеч и 45 точки на наблюдение по 

поречията на реките Искър, Вит, Осъм и  Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, 

Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници и блата. 

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, 

голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма 

бяла чапла, сива чапла, голям горски водобегач, ням лебед, поен лебед, къдроглав пеликан, 

сив жерав, сива гъска, червен ангъч, голяма белочела гъска,  жълтокрака чайка, звънарка и 

зеленоножка . 

По време на преброяването са наблюдавани и други видове птици - обикновен мишелов,  

белоопашат мишелов,  северен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям ястреб, морски 

орел, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, черешарка, гугутка, посевна 

врана, фазан, яребица, кълвачи, чинка, сива сврачка, земеродно рибарче, кукумявка и др. 

Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на 

състоянието на биологичното разнообразие, откъдето след анализ може да се определят 

състоянието на популациите на водолюбивите птици и състоянието на местата, където те 

зимуват на територията на цялата страна. 

215 вековни дървета, обявени за защитени, на територията на РИОСВ – Плевен (в 

областите Плевен и Ловеч) бе направено геодезическо заснемане. То е извършено по проект 

„Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република 

България“ през 2019 г.   

Най-много са заснетите екземпляри от видовете Летен дъб - 117, Цер - 22, Космат дъб – 

27 и Черна топола – 13. Извършено е заснемане и на 8 екземпляра от вида Източен чинар, по 

5 – от Бяла топола и Бяла черница, по 4 – от видовете Полски бряст и Благун, по 2 - Дива 
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круша и Полски клен и по 1 екземпляр от видовете Зимен дъб, Обикновен бук, Гледичия, 

Орех, Полски ясен и Скоруша. 

Само 13 от защитените дървета, на които е извършено геодезическо заснемане, се 

намират на територията на област Ловеч. Останалите 202 са в област Плевен. Най-много 

защитени дървета са заснети в общините Плевен (67), Долни Дъбник (41) и Червен бряг (20). 

В останалите общини броят на дърветата е в границите между 2 и 18 екземпляра. 

За установените по време на геодезическото заснемане изсъхнали и невъзстановимо 

увредени защитени дървета ще бъдат проведени процедури за тяхното заличаване. 

Най-старото вековно дърво на територията на РИОСВ – Плевен е летният дъб до с. 

Муселиево, община Никопол - на възраст над 500 години. То е с диаметър на ствола 2,40 м. 

Дървото е обявено за защитено през 1950 г. Последното обявено за защитено вековно дърво 

на територията на РИОСВ – Плевен - през 2018 г., е летният дъб на ул. „Бъкстон“ в гр. 

Плевен. Дървото е на възраст над 100 години и е с диаметър 1,10 м. 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие за защитени могат да се обявяват отделни 

вековни или забележителни дървета (във или извън населените места), след съгласуване със 

собственика на имота, в който се намира дървото. Обявяването се извършва със заповед на 

министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник". Съгласно 

закона е забранено да се извършват дейности, водещи до унищожаване, увреждане или 

влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени. 

Работа с медии 

До 31.12.2019 г. бяха подготвени и изпратени до национални и регионални медии  20 

броя прессъобщения. 

Жалби и сигнали на граждани 

От началото на годината са постъпили 27 жалби и 125 сигнала. За всичките са 

предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 

компетентност, което е отразено в Справка  10.5 към отчета. 

Установено е, че от общо постъпилите 152 жалби и сигнали, 150 са основателни, 2 – 

неоснователни и 62 са препратени за предприемане на действия по компетентност. 

Извършени са 92 проверки, при които са дадени 92 предписания.  Във връзка с констатирани 

нарушения при проверките, са съставени 9 АУАН, издадени са 7 НП на обща стойност 9300 

лв. 

 Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители 

на обществеността 

През 2019 г. РИОСВ-Плевен има тясно сътрудничество и взаимодействие със 

структурите  на изпълнителната власт и представители на обществеността. В тази връзка 

представители на РИОСВ-Плевен са взели участия в работни срещи и работни комисии в 

двете области, извършени са съвместни проверки с други държавни институции и общински 

представители, екперти са участвали в 14 комисии по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ) (9 бр. в ОД Земеделие  – Плевен и 5 бр. в ОД Земеделие  – Ловеч), 

в 1 комисия за приемане на техническа рекултивация на нарушен терен, в 1 комисия за 

определяне на размера и границите на нарушен терен (депо за битови отпадъци) и в 4 

комисии по Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на СЖП и на продукти, 

получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. 

Също така експерти са участвали в съставите и работната дейност на 27 държавни 

приемателни комисии. 

Участва се в  съвместни проверки на площадки за дейности с отпадъци със служители на 

ОД на МВР, ТД на НАП и Инспекция по труда всяка институция съобразно компетентността 

си. Създадена е и продължава добрата координация между контролните органи в комисиите 
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по чл.157а от ЗООС, съставени от представители на РИОСВ, РДПБЗН, ИТ и на общините, 

при съвместните проверки на обектите с висок и нисък рисков потенциал на териториите на 

Плевенска и Ловешка област. Представители на РИОСВ-Плевен са включени в съставите на 

областни щабове и комисии в Плевенска и Ловешка области. 

     Анализ на дейностите по други текущи задачи 

Дейността на експертите е основана на анализ, синтез и подреждане по приоритети на 

поставените задачи и извършваната дейност. Приоритетно се изпълняват възложени задачи 

от МОСВ, следвани от тези на други държавни институции.  

РИОСВ – Плевен при необходимост предоставя на всички заинтересовани лица 

информация по прилагане на нормативната уредба за опазване на околната среда.  

 

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  

 

 Добро сътрудничество, взаимодействие и обмяна на информация с другите институции 

на национално и местно ниво; 

 Актуализиране на вътрешни правила и процедури за дейността на РИОСВ-Плевен; 

 Популяризиране на нормативната уредба, с цел адекватни и своевременни реакции от 

страна на заинтересованите; 

 Оптимизиране използването на електронна деловодна система.  
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ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel): 

1 Въздух; 

2 Води; 

3 Почви; 

4 Управление на отпадъците;  

5 Биологично разнообразие и НЕМ; 

6 ОВОС и ЕО; 

7 Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване; 

8 СЕВЕЗО и химикали; 

         8.1 Справка 8.3 Контролна дейност по Регламент (EС) 649/2012 относно износа и  вноса 

на опасни   химикали (PIC) 

9 Комплексни проверки; 

10 Административно–наказателна отговорност и принудителни административни мерки; 

11 Политика по околната среда на регионално и местно ниво; 

12 Реализиране на екологични проекти; 

13 Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, 

повишаване на екологичното съзнание и култура. 

 


