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СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2021 г. - слаби и силни 

страни, изводи  

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

спрямо 2020 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2020 г.  

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2020 г.  

 

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

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

2020 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 
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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; 

o за осъществения контрол на обектите, потенциални замърсители на 

водите на Черно море; 

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: 

2.4.1.1 Битови отпадъци; 

 Анализ и оценка на изпълнение на заложените мерки в плановете за действие 

към общинските програми за управление на отпадъците по бл. 52 от ЗУО 

2.4.1.2 Строителни отпадъци; 

2.4.1.3 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; 

 Брой проверени лица от издадените заповеди за заплащане на продуктова 

такса за всички потоци МРО, като се посочи наличие/липса на задължение за 

заплащане на продуктова такса, нейният размер, брой издадени предписания, 

съставени актове, като и информация за неоткритите дружества или такива с 

прекратена дейност; 

 Брой проврени лица, извършващи рециклиране на отпадъци от пластмасови 

опаковки, количества постъпили и рециклирани отпадъци на годишна база, 

установени нередовности и нарушения; 

 Брой извършени проверки по изискванията на чл. 7 от Наредбата за 

определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса с приоритет 

на изискването на чл. 7, ал. 3 от Наредбата; 

 Брой проверки на обекти по чл. 10, ал. 5 от Наредбата за изискванията за 

третиране на излезли от употреба гуми, брой установени нарушения, 

издадени предписания и съставени актове. 
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2.4.1.4 Производствени отпадъци; 

2.4.1.5 Съоръжения за третиране на отпадъци; 

2.4.1.6 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци; 

2.4.1.7 Контрол на търговци и брокери на отпадъци; 

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

превози на отпадъци – извършен контрол по нотификации и на превози по 

общите информационни изисквания на чл. 18 от Регламента; 

2.4.1.9 Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 

2017/852 относно живака; 

2.4.1.10 Контрол, свързан с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 

относно УОЗ. 

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: 

2.6.1.1. Проведени процедури по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС (екологична 

оценка) – постъпили уведомления по чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО); планове и 

програми, за които РИОСВ е определил, че подлежат на процедура по реда на раздел II, 

глава Шеста от ЗООС; Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка, вкл. характер на издадените актове; становища по екологична оценка, 

вкл. характер на издадените актове; Решения за прекратяване на процедурата по реда на 

раздел II, глава Шеста от ЗООС– по искане на възложителя, недопустимост или др. 

2.6.1.2. Проведени процедури по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС (ОВОС) – 

постъпили уведомления по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС; инвестиционни предложения, за които РИОСВ е определил, че подлежат на 

процедура по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС; Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, вкл. характер на издадените актове; решиния по 

ОВОС, вкл. характер на издадените актове; Решения за прекратяване на процедурата по 

реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС– по искане на възложителя, недопустимост или др. 

2.6.2. Осъществен контрол по издадени административни актове – контрол по плана за 

изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС и по изпълнението на условията от 

решението по ОВОС, решенията за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС;наблюдение и контрол по изпълнението на мерки, посочени в становища по 

екологична оценка и на условия и мерки в решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО в процеса на прилагането на плана или програмата. Проверки за правно 

действие на актове по реда на Глава Шеста от ЗООС Резултати. 
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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 (ЕС) № 2019/1021 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. Анализ на проведените процедури по ОВОС: 

3.1.1. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, 

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

3.1.2. 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“; 

3.1.3. 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;  

3.1.4. Средна продължителност на процедурите по ОВОС; 

3.1.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

3.2. Анализ на проведените процедури по ЕО: 

3.6. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО на издадените становища по ЕО;  

3.2.2. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО след постановен административен акт с 

характер „да се извърши ЕО“; 
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3.3. Брой и разпределение, съгласно категориите категориите планове/програми, 

посочени в приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО на издадените решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;  

3.4. Средна продължителност на процедурите по зъдължителна ЕО; 

3.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. 

 

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

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи  

 

5.   Анализ и оценка на ефектовността на извършения контрол на мрежата Натура 

– 2000 – контрол по спазване на режимите и забраните в съответната защитена 

зона, идентифициране на проблеми при извършените проверки и мерките, които 

са предприети, 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; 

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; 

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. 
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І. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2021 г. - слаби и силни 

страни, изводи  

 

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

спрямо 2020 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

 

В плана за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2021 г. са включени проверки 

за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на 598 от общо 1559 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 други. 

 

През отчетния период (2021 г.) са направени общо 874 проверки (605 планови и 269 

извън предвидения план), при които са проверени 759 обекта , от които 555 по план и 204 

невключени в план за 2021 г. Обобщена информация за осъществената контролна дейност е 

дадена в таблица 1: 

 

Таблица 1. Kонтролна дейност за 2021 г. – обобщена 

Общ брой обекти, 

подлежащи на 

контрол от 

РИОСВ, съгласно 

Таблица 1.1. от 

Плана за КД за 

2021 г. 

Брой 

планирани 

обекти за 

контрол, 

съгласно 

Таблица 2.1. от 

Плана за КД за 

2021 г. 

Брой проверени обекти през 

2021 г. 

Брой извършени проверки през 

2021 г. 

Планирани с 

Плана за КД за 

2021 г. в 

Таблица 2.1. 

Извън Плана 

за КД за 2021 г. 

- невключени в 

Таблица 2.1. от 

Плана за КД 

2021 г. 

Извършени 

планови 

проверки от 

планираните в 

Таблица 2.2. от 

Плана за КД за 

2021 г. 

Извършени 

извънредни 

проверки - 

невключени в 

Таблица 2.2. от 

Плана за КД за 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

1559 598 555 204 605 269 

 

Поради наложените извънредни обстоятелста в следствие епидемиологична обстановка 

от Сovid 19 и засегнати експерти от епидемиятапрез 2021 г. не са изпълнени общо  54 

проверки на 43 обекта – по фактор отпадъци.  

 

Неосъществените проверки през 2021 г.  са включени в плана за 2022 г. 

 

Изпълнението на плана за контролна дейност за 2021 г. по компоненти и фактори на 

околната среда е отразено в таблица 2. 
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Таблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2021 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 2021 г.  

Брой проверени 

обекти                                                                                                                                    

(от 

планираните) 

Брой 

планирани 

проверки, 

съгласно 

Плана за КД 

за 2021 г. 

Брой 

извършени 

планови 

проверки 

% на 

изпълнение на 

Плана за КД за 

2021 г. спрямо 

проверени 

обекти 

1 2 3 4 5 6 7 

1. КР 30 30 31** 31** 100 

2. 
СЕВЕЗО 

обекти 
5 5 5 5 100 

3. Въздух 89* 89* 93* 95* 100 

4. Води 88* 88* 105* 105* 100 

5. Почви 55 55 55 55 100 

6. Отпадъци 194* 159* 194* 159* 82 

7. Химикали 30 30 30 30 100 

8. Шум 6 6 6* 6* 100 

9. 
Биологично 

разнообразие 
28 28 28 28 100 

10. 
Защитени 

територии 
20 20 20 20 100 

11. 
Защитени 

зони 
19 19 19 19 100 

12. 
Лечебни 

растения 
44 44 44 44 100 

13. ОВОС и ЕО 83 83 83 83 100 

14. 
Екологична 

отговорност 
4 4 4 4 100 

15 

Ограничаване 

изменението 

на климата 

5 5 5 5 100 

16. ГМО 4 4 4 4 100 

17. EMAS 0 0 0 0 0 

18. 
Екомаркиров

ка на ЕС 
0 0 0 0 0 

ОБЩ БРОЙ 569 526 630 576 91,4 

17. 

Комплексни 

проверки (на 

обекти без 

КР) 

29 29 29 29 100 

ОБЩ БРОЙ 598 555 659 605 91,8 

 

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

** През периода са планирани 2 бр. проверки на оператор с КР – Рубин Трейдинг ЕАД 
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1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2020 г.  

 

През отчетния период са извършени 269 извънредни проверки на 204 обекта. 

Причините, наложили извършването на извънредни проверки са отразени в таблици 3: 

Таблица 3. Извънредни проверки 2021 г. 

  

По 

изпълне

ние на 

предписа

ние 

По 

жалба/ 

сигнал 

По заповед/ 

писмо на 

министъра/ 

директор на 

РИОСВ 

По 

заповед/                                                                                                                                                                              

писмо на 

областен 

управител 

По 

искане 

на 

прокурат

ура / 

МВР 

По 

постъп

ило 

ИН 

По издаване на 

разрешителен/                                                                                                                           

регистрационе

н документ от 

РИОСВ 

По искане за 

промяна на 

наложени 

текущи 

санкции 

Други* Общ брой  

Извършени 

проверки бр. 
17 61 2 2 6 0 16 28 137 269 

Проверени 

обекти бр. 
17 54 2 2 5 0 15 22 87 204 

 

Извънредните проверки са представени на следната графика: 

 

 

Направените 137 извънредни проверки – други* са проверка на обект в обхвата на 

извършваща се планова проверка, във връзка с издаване на ново КР, във връзка с 

разрешителни на МОСВ, във връзка с екземпляри от защитени видове в безпомощно  

състояние, по писма на БДДР, по писма на ТДНС, по писмо на ТП ДГС,  във връзка със 

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

уведомления по Наредбата за ОС, по искане за съвместни проверки с кметове на общини, 

по заявления за издаване на разрешителни по ЗУО и други. 

 

Извънредните проверки съставляват 32% от общия брой на извършените проверки.  
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През 2021 г. са направени 269 бр. извънредни проверки, спрямо 366 бр. през 2020 г., 

като броят им се е намалил с 9%. 

Редуцираните извънредни проверки се дължи на това, че след извършване оценка и 

анализ на получените сигнали, част от тах са пренасочени до други  организации и 

администрации по компетентност. 

 

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2020 г.  

 

През 2021 г. са съставени 22 броя актове за установяване на административни 

нарушения /АУАН/ и са издадени 25 броя наказателни постановления /НП/ на обща 

стойност 71 000 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за установяване 

на административни нарушения. 5 броя НП са издадени въз основа на съставени АУАН 

през 2020г. 

Прекратен е 1 брой съставен акт за установяване на административно нарушение.   

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

 8 /осем/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на обща стойност 8585,29 

лв.;  

 4 /четири/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност 

11340,00 лв.; 

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

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

Намалени са  9 /девет/ 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.  

Издадени са 7 /седем/ заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. 

 

За сравнение през 2020 г. са съставени 67 броя актове за установяване на 

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

/НП/ на обща стойност 46000 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за 

установяване на административни нарушения.  

Прекратени са 15 броя съставени актове за установяване на административно 

нарушение с резолюция за прекратяване на административно-наказателни преписки и с 

писмени предупреждения съгласно чл.28 от ЗАНН (от тях 2 броя са по съставени АУАН 

през 2019 г. ). Предстои издаване на НП през 2021г. по невръчените през 2020г. АУАН. 

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

 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на обща стойност 3994,00 лв. ;  

 6 /шест/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на ст-ст 5429,00 лв.; 

 1/една/ еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух на стойност 

223,00 лв. 

Отменени са 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 4 /четири/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

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

обект. 

Възобновена е 1 /една / текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.  

Издадени са 5 /пет/ заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. 
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Силните страни на контролната дейност през 2021 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 ОД „Земеделие” - Плевен и ОД 

„Земеделие“ - 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; 

 Поддържа се добра комуникация с общините с нарушено качество на атмосферния 

въздух - Плевен, Ловеч, Никопол и Троян. Осигурено е съдействие по компетентност 

за навременно актуализиране на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ за периода 

2021 – 2025 г.  

 В резултат на извършените проверки и дадените предписания на обекти за 

съхранение на негодни ПРЗ (складове и площадки с Б-Б кубове), негодните ПРЗ от 1 

склад са предадени за последващо третиране, извършено е обезопасяване на някои 

от складовете чрез ремонт на покриви и стени, възстановено е покритието на Б-Б 

кубове, поставени са липсващи знаци за опасност, възстановена е ограда около 1 

склад, почистена е тревната, храстовата и дървесната  растителност около някои от 

складовете. 

 

Установени слаби страни през отчетния период са: 

 Наличие на нерегламентирани площадки за извършване на дейности с отпадъци в 

частни и в общински имоти, особено по отношение дейностите с ИУМПС и ОЧЦМ; 

 Затруднено откриване на скрити нерегламентирани места за изхвърляне на 

строителни, смесени битови и/или опасни отпадъци; 

 Недостатъчен експертен състав през 2021 г. в направление УООП породи 

възникване на слабости и проблеми в организицията на дейностите в направлението, 

документацията, електронните регистри и контрола върху изпълнението на 

поставените задачи в направлението по отношение на контрола по ЗУО. 

 

 

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

и фактори – включително предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и 

сравнение спрямо 2020 г., резултати  

 

2.1. Въздух (Приложение 1) 

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол 

През 2021 г. са извършени 168 проверки по прилагане на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ), при планирани 118 проверки на 112 обекта, включително с 

КР. 
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За прилагане на Закона за ограничаване изменение на климата са извършени 6 проверки 

в 6 обекта, при планирани 5 проверки на 5 обекта. Една от изнвършените проверки е по 

писмо на ИАОС 

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

съответствие с Таблица 3.1 от годишния план за 2021 г., както следва: 

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

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

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

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

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

 14 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; 

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

 29 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. 

      Така описаните планови проверки са осъществени в рамките на 19 комплексни проверки 

по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД) и 76 индивидуални, 

като в т.ч. са включени и 6 проверки, свързани с контролен мониторинг. Част от проверките 

включват контрол по повече от една наредба към ЗЧАВ или регламент. 

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

чистотата на атмосферния въздух”, са участвали в 25 планови комплексни проверки на 

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

През отчетния период са осъществени и 51  извънредни проверки, документирани в 51 

протокола в т.ч. 4  бр. от тях в рамките на КПКД и 47 бр. индивидуални проверки:   

 17 проверки по жалби и сигнали, в т.ч. 1 извънпланово контролно измерване; 

 5 проверки за осъществяване на последващ контрол; 

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

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

 2 нов обект;  

 1 проверка по искане на МВР; 

 3 проверки по писмо на МОСВ. 

Броят на извършените през 2021 г. проверки е общо 168 бр. и е почти колкото броя на 

проверките за 2020 г. (общо 172 бр.). Броят на извънредните проверки през 2021 г. (48 бр.) 

също е сравним с броя на извънредните проверки през 2020 г. (46 бр.). Относителният дял 

на извънредните проверки към  на общия брой проверки за 2021 г. и 2020 г. е запазен, 

съответно 27.27% и 28.8%.  

При извършените проверки през 2021 г. са дадени общо 37 бр. предписания, в т. число: 

 29 предписания при индивидуални планови проверки; 

 2 предписание при комплексни планови проверки; 

 6 предписания при планови проверки по спазване на „Условие 9. Емисии в 

атмосферата” в обекти с издадено КР; 

Предписанията, издадени в протоколи от проверки, са изпълнени. 
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През 2021г. е с съставен 1 АУАН за нарушение на основание ЗЧАВ.  

Изготвени са 15 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: 

 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 2021 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 01.10.2020 г. – 

31.03.2021 г. и за летен (неотоплителен) период 01.04.2021 г. – 30.09.2021 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 действащите две 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. 

Оценката на данните за 2021 г. показва, че концентрациите на основните 

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 гр. Никопол и превишената средногодишна 

норма (СГН) по показател полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в гр. 

Плевен. 

През 2021 г. в Плевен са регистрирани 30 бр. денонощия с превишена СДН, в Ловеч – 11 

бр. в Никопол - 47 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 единствено за гр. Никопол.  
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В гр. Плевен за първа година, а в гр. Ловеч за трета поредна година е постигнато 

спазване на средноденонощната норма (СДН) за  ФПЧ10 в годишен аспект. 

Средногодишната норма за  ФПЧ10 (СГН 40 µg/m³) за трета поредна година не е 

превишена в нито един от измервателните пунктове. 

Годишният ход на броя денонощия с превишена СДН за периода 2019 – 2021 г. е 

показан на диаграмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишен ход на броя превишения на СДН за ФПЧ10  2019 - 2021 г. 

 

В гр. Плевен и гр. Никопол броят превишения на СДН през 2021 г. е съществено 

намалял в сравнение с предходните две години, а в гр. Ловеч се е запазил на същото ниско 

ниво. За гр. Никопол специфичен неблагоприятен метеорологичен фактор са честите мъгли 

поради близостта на р. Дунав. 

Освен стационарните пунктове за непрекъснат мониторинг, всяка година РИОСВ – 

Плевен възлага провеждане на индикативен мониторинг (най-малко 51 денонощия 

годишно) с мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория Плевен към 

ИАОС, на поне един общински център без стационарна измервателна станция. 

Не са установени превишения на приложимите норми за КАВ, с изключение на 

единични превишения на СДН за ФПЧ10. 

Резултатите от проведения мониторинг на ФПЧ10 за последните три календарни 

години са показани в таблицата. 

 

Обобщени резултати от мониторинг на ФПЧ10  за периода 2019 - 2021 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) 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

АИС – гр. 60 45 30 9 0 1 51 45 29 36,5 33,7 29,6 
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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) 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

Плевен 

АИС – гр. 

Ловеч 
18 11 11 1 0 0 17 11 10 27,0 24,3 23,6 

АИС/ ДОАС 

– Никопол 
67 68 47 0 1 0 67 67 47 35,2 34,0 28,4 

МАС – гр. 

Кнежа* 
1 - - 0 - - 1 - - 19,6 - - 

МАС – гр.  

Д. Дъбник*  
- 0 - - 0 - - 0 - - 12,3 - 

МАС – гр. 

Троян*  
0 - 5 0 - 0 0 - 5 18,6 - 24,1 

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

 

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

характер. Практически всички превишения се наблюдават през есенно-зимния сезон и се 

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

транспорт, както и на неблагоприятни за разсейването на емисиите метеорологични 

условия и високите регионални фонови нива. 

 Тенденцията в периода 2019 – 2021 г. за установяване на по-ниски в сравнение с 

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

фактори: 

 Промишлените горивни източници са основно на гориво природен газ, а 

технологичните инсталации са съоръжени с пречиствателни съоръжения, поради 

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

 Енергийната ефективност на голям брой обществени и жилищни сгради е повишена 

и води до общо намаляване на емисиите, независимо от вида на използваното 

гориво; 

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

в обществените превозни средства. 

 

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

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

без съществена промяна:  

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

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

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

на малкия брой реални битови потребители на природен газ и на централно 

отопление от ТЕЦ.  

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

включително във връзка с вторичния унос на отложените върху пътните настилки 

прахови частици. 

 Високите регионални фонови нива на ФПЧ10, за които допринасят както 

климатични и метеорологични фактори (температурни инверсии в зимните месеци, 

безветрие, продължителна липса на валежи), така и характерните за региона 

дейности по обработка на обширни земеделски площи. 
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По показател ПАВ във фракция на ФПЧ10, средногодишната концентрация на ПАВ за 

2021 г. е по-висока от тази за предходните две години. Нивата на ПАВ са в ясна сезонна 

зависимост от горивните процеси в бита и са показани в таблицата по-долу. 

 

Обобщени резултати от мониторинг на ПАВ във фракция на ФПЧ10  

за периода 2019 – 2021 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) 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

2019 

год. 

2020 

год. 

2021 

год. 

АИС – Плевен 0,12 0,10 0,18 1,10 2,20 2,19 0,61 1,15 1,18 

 

Общините с превишени норми за КАВ и/или горни оценъчни прагове в региона на 

РИОСВ Плевен са Плевен, Ловеч, Никопол и Троян, съгласно последното актуализиране на 

районите за оценка и управление (РОУ) на КАВ. Кметовете на тези общини са изготвили  и 

изпълняват Програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на 

утвърдените норми за КАВ (по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ).  

Община Ловеч постигна целите на актуализираната програма с план за действие 2016 – 

2020 г. За периода 2018 – 2021 г. е постигнато спазване на средноденонощната (СДН) и 

средногодишната (СГН) норми за ФПЧ10, поради което не е извършено ново актуализиране 

на програмата. През 2021 г. Община Ловеч продължи изпълнението на мерките за 

намаляване нивата на ФПЧ10 с периодичен характер от приключилата програма. 

В Община Троян са проведени планови имисионни измервания с МАС (52 денонощия) 

през 2017 г. и 2019 г., при които  не са установени превишения на нормите за КАВ, поради 

което общината не е актуализирала програмата си за периода след края на 2020г. През 

2021г. Община Троян продължи изпълнението на мерките за намаляване нивата на ФПЧ10 с 

периодичен характер от приключилата програма. 

През 2021 г. завърши актуализирането на програмите по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ на 

Община Плевен и Община Никопол. Комплексната програма за качество на атмосферния 

въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен е приета с Решение № 423/28.01.2021 г. 

на Общински съвет – Плевен, след окончателно съгласуване от МОСВ и РИОСВ в края на 

2020г. Актуализираната програма на Община Никопол е окончателно съгласувана от 

РИОСВ – Плевен в края на 2021 г., предстои приемане от общинския съвет. 

Във връзка с управлението на КАВ и актуализацията на програмите на общини Плевен 

и Никопол, РИОСВ – Плевен предприе следните действия през отчетната 2021 г.: 

 Контрол за представяне в нормативно определения срок (до 31 март), 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. Изискана е подробна 

информация в таблична форма информация за изпълнението през предходната 

година 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.  

 Преглед и анализ на изпълнението на мерките и целите на програмите, въз основа на 

представените годишни отчети.  
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 Оценка по чл.27, ал.7 от ЗЧАВ на данните от АИС – Плевен, Ловеч и Никопол, по 

критериите на чл.27, ал.6, по показател ФПЧ10. Съставени са 2 бр. констативни 

протоколи – на общини Плевен и Никопол, във връзка с извършената оценка. 

 Установено е, че за територията на Община Плевен за 2020 г. не е изпълнено 

изискването на чл. 27, ал. 6 от ЗЧАВ за показател ПАВ. Изпратена е покана до Кмета 

на Общ. Плевен, за съставяне на АУАН за неизпълнение на чл.27, ал.6-9 ЗЧАВ. 

Съставен е АУАН № 005/16.03.2021 г., връчен на пълномощник, издаденото 

наказателно постановление е обжалвано и отменено от Районен съд - Плевен. 

 Писмено уведомяване на кметовете на общини Плевен, Ловеч, Никопол и Троян, за 

необходимостта от предприемане на действия по компетентност относно  прилагане 

на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху 

дървесината, която се използва за битово отопление. 

 Изпратено е напомнително писмо до кмета на Община Никопол,  с което се изисква 

представяне на актуализирана програма по чл.27, ал.1 от ЗЧАВ и е приложена 

оценка за резултатите от ДОАС - Никопол за последните три години. 

 Издадено е становище за коригиране и допълване, във връзка с констатирани редица 

неточности и непълноти, на представения предварителен вариант на 

актуализираната програма на Община Никопол. 

 Издадено е становище за съгласуване от РИОСВ – Плевен на представената 

коригирана и допълнена актуализирана програма на Община Никопол. 

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

Никопол, за контрол върху изпълнението на мерките от плана за действие към 

актуализираната програма за КАВ, вкл. изпълнението на мерки за намаляване на 

неорганизираните емисии на прах.  

 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 – 2020 г. в гр. Никопол не са регистрирани превишения както на 

средночасовата норма (СЧН), така и на средноденонощната норма (СДН) за амоняк.  

 Регистрираните 4 бр. минимални превишения на СДН през второто тримесечие на 

2021г. вероятно са предизвикани от отделни епизоди на пускане в експлоатация на завода в 

Турну Магуреле, според информация от Община Никопол. 

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

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

Никопол. 

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

ограничен, поради характерните особености на прилаганите мерки: 

 Приносът на изпълняваните общинските мерки се изразява главно в намаляване на 

неорганизираните  емисии на ФПЧ10 през летния сезон: мерки за рехабилитиране, 

поддържане и почистване на транспортната инфраструктура и мерки за увеличаване 

и поддържане на “зелените” системи; 

 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; 
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 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.   

 

 Големи горивни инсталации 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, са налични 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.  

През 2021 г. в РИОСВ – Плевен са анализирани следните представени доклади от 

оператора на ГГИ: 

 12 месечни доклади за проведените СНИ;  

 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 2021 г. РИОСВ – Плевен предприе следните действия: 

 През 2021 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 приложимите нови НДЕ от 

Наредбата за ГГИ. 

 За ГГИ № 2 продължава прилагането на превантивна принудителна 

административна мярка (пломбиране), с цел предотвратяване превишаване на НДЕ 

при евентуално пускане в експлоатация.  

 Дружеството е в процедура по 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 Справка 1.2 към 

отчета. 
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 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници 

През отчетния период са проведени периодични измервания на 177 неподвижни 

източници на емисии (пробовземни точки) в 78 обекта, в това число: 

 13 бр. източници в 5 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; 

 163 бр. източници в 72 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 8 измервания, което представлява 4.9 % от всички проведени през 2021 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 2021 г. (4.9 %) е по-висок от този през 2020г. (3.7%), 

2019 г. (4,3 %)  и 2018 г. (5 %), 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 2021 г. са изготвени 107 бр. протоколи СНИ (97 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 2021 г. са установени превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ) за 

замърсител прах при 7 бр. измервания в 5 бр. инсталации: 3 бр. СГИ - котли на гориво 

отпадъчна дървесина или слънчогледова люспа (стопанисвани от “Велде България” АД – 

гр. Троян; Кооперация “Обнова” – с. Черни Осъм, общ. Троян; “Олива“ АД – гр. Кнежа) и 2 

бр. технологични източници  (пясъкоструйна камера и сушилня за пясък на „Метаком СЛЗ“ 

АД – гр. Плевен). 

Превишения на НДЕ за замърсител въглероден оксид са установени при 9 бр. средни 

горивни източници (СГИ): 

 – котли на гориво отпадъчна дървесина, стопансвани от “Велде България” АД – гр. 

Троян ( 2 бр. котли); ЕТ “Елимекс – Иван Радевскиа” – гр. Троян (2 бр. котли); Кооперация 

“Обнова” – с. Черни Осъм, общ. Троян; 

– котли на гориво слънчогледова люспа, стопанисвани от “Марица Олио”АД – с. Ясен, 

общ. Плевен; „Растителни масла“ ООД край гр. Плевен;  “Олива“ АД – гр. Кнежа;  

На операторите на инсталации, за които през 2020 г. са констатирани превишени НДЕ 

са наложени или преизчислени (намалени) текущи санкции по ЗООС (10 бр.). 

Към 31.12.2021 г. в сила остават и 8 бр. текущи санкции, наложени в предходни години.  

Вписана е една нова средна горивна инсталация СГИ в публичния регистър  по чл.9г от 

ЗЧАВ. 
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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 31.12.2021 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 

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

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

пускане в експлоатация, 

 27 бр. действащи бензиностанции с производителност по-голяма от 1000 м³ и действащи 

бензиностанции, разположени в урбанизирана територия по смисъла на ЗУТ, 

независимо от тяхната производителност (съгл. чл. 13, ал. 1, т. 2, букви а) и б));  

 2 бр. действащи бензиностанции с производителност над 500 м³ (съгласно чл.13, ал.1,т. 

3); 

 20 бр. действащи бензиностанции с производителност над 100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 1, 

т. 4); 

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

т. 4) и такива, възобновили дейността си, общи 7 са с преустановена дейност; 

 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 2021 г. са планирани и проверени 11 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. 

През отчетния период са дадени за изпълнение 6 предписания – за ремонт и последваща 

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

ремонт на обект и да се спазят нормативните изисквания по време на ремонт на бензинова 

инсталация. Предписанията са изпълнени своевременно. 

При осъществяване на контрола над обектите не се установиха обекти с преустановена 

дейността по разтоварване съхранение и зареждане на автомобили с бензин.  

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 2021 г. в РИОСВ-Плевен 143 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 
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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 2021 г. в РИОСВ – Плевен са регистрирани 16 оператора, задължени по наредбата 

(с годишна консумация на органични разтворители за 2020 г. над праговите стойности), 

които осъществяват 7 вида дейности. Всички 16 планове за управление на разтворителите 

(ПУР) са представени от операторите в нормативно определения срок. Представените 

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

са издадени в законовите срокове. 

Инсталациите с консумация на органични разтворители през 2020 г. над определената 

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

№7/21.10.2003 г. 

През 2021г., в РИОСВ – Плевен са представени и анализирани 5 доклада за резултатите 

от проведени СПИ на емисии от ЛОС (общ въглерод), при които са измерени 26 бр. 

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

в наредбата. Проведено е планово контролно измерване на емисии от ЛОС от 8 източника в 

една инсталация, попадаща в обхвата на Наредба 7/2003г. Освен тях са представени и са 

анализирани и 11 доклада от проведени СПИ на емисии от ЛОС от разтворители от 23 

източника, извършващи дейности от обхвата на наредбата, с консумация под ПСКР. 

През 2021 г. са извършени 28 планови проверки за контрол върху изискванията на 

Наредба № 7 от 21.10.2003 г., в това число 9 в рамките на комплексни проверки по 

контролната дейност (КПКД). Издадени са общо 4 предписания, всичките в констативни 

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

представените Планове за управление на разтворителите за 2020 г. и внасяне на заявления 

за промени в регистъра по чл.30л от ЗЧАВ. Всички са изпълнени. Освен плановите 

проверки, са извършени и 2 извънредни проверки на нови обекти с дейности от обхвата на 

наредбата: 

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

операторите на инсталации, източници на емисии на ЛОС за 2020г. в актуализираната 

информационна система. Това е направено в срок до 31.07.2021г., в съответствие със 

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

Операторите, декларирали консумация на разтворители над ПСКР са 15 бр. Те са 

представили планове за управление на разтворителите за 2020г. в 16 инсталации (един от 

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

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

консумацията на разтворители са 64 бр. девет  тях са декларирали нулева консумация на 

разтворители за 2020 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:  

 2 бр. вписани инсталации с издадено удостоверение за регистрация; 

 2 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. 
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 Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, 

лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители  

Във връзка с мониторинга за оценка на съответствието с изискванията на наредбата по 

чл. 11а от ЗЧАВ, през 2021 г. са извършени 29 проверки на 29 обекта: 

 7 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; 

 1 бр. на автосервиз; 

 1 бр. строителна фирма;  

 6 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.  

Всички проверки са планови. 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 2021г. проверки от общо близо 354 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 2021 г. е сходен с 

анализа на контролната дейност през 2020 г. 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 2021 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 2020 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. – 31.12.2021 г. са осъществени общо 9 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 2021г. 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.÷31.12.2020 г. Резултатите от отчета са 

отразени в Справка 8.2. 

През отчетния период не са установени нарушения, водещи до прилагане на 

административно наказателни мерки. 

Анализът на резултатите показва продължаване на тенденцията към намаляване броя на 

инсталациите, работещи с ОРВ. През 2021 г. не са  установените нарушения по изпълнение 

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



                                  Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен                                          22 

 

 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 2021 г. са планирани и 

извършени проверки на 5 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. По писмо от ИАОС е 

извършена една извънпланова проверка на оператор с РЕПГ. Не са констатирани 

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

проверки (Справка 11).  

 

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 17 бр. извънредни проверки във връзка с 

регистрирани сигнали и жалби, основно за дискомфорт от запрашаване и/или от  

разпространение на интензивни неприятни миризми от производствени и селскоктопански 

дейности. От извършените проверки, 3 бр. са в рамките на комплексни проверки. За 

констатирани несъответствия с изискванията на ЗЧАВ на операторите са издадени общо 7 

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 прахообразни материали. 

Предписанията са изпълнени в срок. За последващ контрол на място са проведени 2 бр. 

извънредни проверки. 

 Във връзка с повтарящи се сигнали, през 2021 г. са извършени следните извънредни 

проверки: 

 4 бр. проверки на „СПРИНТ-М“ ЕООД, гр.Враца по сигнал на гражданин от 

с.Румянцево, общ.Луковит, обл.Ловеч за силно запрашаване на въздуха и в 

следствие работата на цех за сушене на кварцов пясък и мраморно брашно. При 

проверките са издадени предписания за монтаж на пречиствателно прахоулавящо 

съоръжение (циклони), с цел улавяне и очистване на емисии от технологично 

съоръжение и за освобождаване на площадката от негодни фракции прахообразни 

материали. Предписанията са изпълнени. Предприети са мерки за поддържане на 

площадката на предприятието, с цел ограничаване на неорганизираните емисии. 

 2 бр. проверки на „ХЕДОН“ ЕООД, гр.Плевен, по сигнал за силно задимяване и 

запрашаване запрашаване на въздуха от работата на горивен източник, ползван на 

площадката на дървопреработвателно предприятие. Във връзка със сигнала е 

проведено извънпланово контролно измерване на емисиите от работата на СГИ на 

гориво дървесни отпадъци. На дружеството е наложена текуща санкция за 

превишена НДЕ на прах и въглероден оксид СО. Издадено е предписание за 

предприемане на мерки за привеждане на емисиите от работата на котела в 

съответствие с приложимата НДЕ. До края на 2021г. е проведено ново СПИ на 

емисиите на замърсители, санкцията е намалена, заради намалено замърсяване. 

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

разтоварни дейности на пристанище Сомовит. Издадени са предписания за 

прилагане на мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии.  

 Останалите проверки са по сигнали за задимяване от горивни процеси и/или 

разпространение на интензивни миризми в границите  в жилищни зони. По всеки 

един от тях са извършени проверки. Издадени са две предписания, които са 
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изпълнени. При тези проверки не са констатирани нарушения на разпоредбите на 

ЗЧАВ и свързаните с него наредби 

 

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 2021 г. са изготвени 133 бр. становища по процедури за преценяване необходимостта 

от ОВОС, ЕО, КР. Изготвени са 10 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. Взето е участие в 7 бр. ДПК, в 5 броя 

междуведомствени комисии по чл. 140 от Закона за водите. През отчетния период са 

проверени всички обекти, предвидени с плана за контролната дейност по компонент води. 1 

бр. участие в комисия за отчитане на извършена работа по проект. 

Направени са общо 110 бр. планови проверки от които: 

- 78 бр. - индивидуални планови проверки, на обекти формиращи отпадъчни води 

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

- 22 бр. - планови КПКЗ на обект с комплексно разрешително; 

- 5 бр. - планови проверки по републикански и общински пътни мрежа и речни легла. 

Извършени извънредни проверки, общо 46 бр., разпределени както следва: 

- 18 бр. проверки по постъпили сигнали; 

- 18 бр. проверки за съставяне на КП по чл. 69 от ЗООС; 

- 1 бр. проверка по писмо на МОСВ; 

- 2 бр. последващ контрол; 

- 5 бр. проверки за пломбиране на савак; 

- 1 бр. проверка по искане на ОД МВР – Ловеч; 

- 1 бр. проверка по писмо на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен. 

 

През отчетния период са дадени общо 42 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимото законодателство по околна среда. Съставени са 1 

бр. АУАН по Закона за водите. През отчетния период са направени 18 предложения по чл. 

69 от ЗООС.   

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 2021 г. са 21 броя. 

През периода са направени общо 42 бр. проверки, от които 12 бр. извънредни. 

Извънредните проверки са във връзка със съставяне на протоколи по чл. 69 от ЗООС и 

пломбиране на савак. При проверките са дадени  8 бр. предписания. Дадените предписания 

са изпълнени, с изключение на 1 брой предписание, чийто срок не е изтекъл.  

Канализационни системи (канализационни мрежи с ПСОВ) в населени места с над 10 

000 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.  

До момента реализацията на проект: „Реконструкция на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна 
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Митрополия“ все още не е приключила, продължават СМР. При проведения контролен 

мониторинг на отпадъчни води през периода е констатирано еднократно отклонение по 

показател БПК5 от ИЕО, заложени в разрешителното за заустване. Смесеният поток 

отпадъчни води след съоръжения за механично пречистване (груби решетки, входна 

помпена станция, първични радиални утаители) зауства в р. Вит.  

При проведения през 2021 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. 

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 не е установено превишение на ИЕО. „В и К“ АД, гр. Ловеч провежда 

собствен мониторинг на отпадъчни води от обекта, с честота и показатели определени в 

разрешителното за заустване. 

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

обезводняване на генерираната утайка. И при проведения през 2021 г. контрол на обекта са 

установени превишения на нормата по общ азот, за което на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен е 

наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. 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 продължава доизграждането на 

канализационната система. 

ПСОВ на гр. Червен бряг и на гр. Белене се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Плевен. 

Съоръженията се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. През 2021 г. на 

изход пречиствателни станции не са установени наднормени стойности по изпитваните 

показатели. 

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 проведения контролен и собствен мониторинг на 

отпадъчни води на изход ПСОВ през 2021 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 В и К оператор за експлоатация. 

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 проведен собствен мониторинг на 

отпадъчни води са установени превишения от ИЕО, заложени в разрешителното за 

заустване по показатели БПК5, ХПК, неразтворени вещества и нефтопродукти, за което на 

Община Тетевен е съставен АУАН. При извършената проверка на ПСОВ, с. Гложене не е 

установен поток отпадъчни води на вход и изход ПСОВ. 

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

или частично изградена канализационна мрежа без ПСОВ: гр. Тетевен, гр. Левски, гр. 

Никопол, гр. Угърчин и гр. 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   
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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 отпадъци на общините Априлци и Троян.  

- 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-

970/07.12.2020 г. на МОСВ и проверени през 2021 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 2021 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа 

са установени превишения на нормата по общ азот и еднократно по ХПК и БПК5 в 

отпадъчните води на изход ПСОВ. За канализационна мрежа без ПСОВ на гр. Левски, са 

установени превишения на ИЕО по показатели неразтворени вещества, БПК, мазнини, общ 

азот. За канализационна мрежа без ПСОВ на гр. Тетевен, са установени превишения на 

ИЕО по показателя нефтопродукти, БПК, неразтворени вещества, общ азот и общ фосфор. 

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 2021 г. са направени 51 планови на 43 броя обекти  и 34 извънредни проверки на 

обекти 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 – 

17 бр., съставяне на протокол по чл. 69 от ЗООС – 12 бр., последващ контрол - 1 бр. и 4 

броя други. При проверките са дадени 34 бр. предписания за привеждане на обектите в 

съответствие с приложимите документи по околна среда.  

- 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 
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проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води през 2021 г. не са 

установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества, 

установени са превишения на ИЕО по ортофосфати, във връзка с което на Рафинерия за 

минерални масла гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС.  

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 показателя нефтопродукти. 

Направено е предложение за минимално отклонение относно налагане на текуща санкция 

по чл. 69 от ЗООС. 

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

разрешително. През отчетния период в отпадъчните води на изход ПСОВ са установени 

превишения на нормата по показателя БПК5 след проведен контролен мониторинг. Във 

връзка с това на Дружеството е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. Санкцията е 

отменена след проведен собствен мониторинг на отпадъчни води.  

- 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 16 планови и 7 извънредни проверки в 13 обекта, 

формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води. Дадени са 4 предписания за 

привеждане на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води в изправност.  

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 спряна.  

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

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

воден обект. На Дружеството има наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС още през 

2020 г.   

 „Пелтина“ ООД 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 2021 г. превишения на ИЕО по показателите неразтворени 

вещества, БПК5, ХПК, нефтопродукти и мазнини за дружеството е наложена текуща 

санкция по чл. 69 от ЗООС. През отчетния период е направено предложение да бъде 

прекратена санкцията на „Пелтина“ ЕООД предвид изчисления размер.   

- Контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води 

През отчетния период са направени 24 бр. планови и 3 бр. извънредни проверки в 27 

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

депа за отпадъци и др. Дадени са 10 бр. предписания. 

 

  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 2021 

г. в отпадъчните води на изход заустващи съоръжения не са установени превишения на 

ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.  
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Селищните пречиствателни станции на населени места с над 10000 е.ж. се експлоатират 

от В и К 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 

съоръженията, при мониторинга на отпадъчни води на изход ПСОВ са установени 

превишения на ИЕО по показател БПК5. През 2021 г. отпадъчните води на изход ПСОВ 

Кнежа не отговарят на нормата по общ азот и БПК5, 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 В и К оператор.  

- 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 2021 г. в Геоинформационната система за управление на водите и докладване 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 и същите са 

въведени в Геоинформационната система. 

2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители. 

През 2021 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.  

 

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 16 бр. жалби и сигнали за 

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

дейности в близост до водни обекти и др. Направени са 17 бр. проверки на място и са 

изготвени констативни протоколи. 

Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

 По сигнал №ОИК - 3 - Извършена е съвместна проверка  с БДДР. Дадено е 
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Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

1/11.01.2021 г.  

За незаконно заустване 

на отпадни води в 

приток на р. Вит, с. 

Рибен 

предписание на Община Долна Митрополия. Предписанието е 

изпълнено 

По сигнал с вх.№ОИК-3-

23/12.04.2021 г.  

за заустване на 

отпадъчни води в река 

Дрипла от рибарник на 

фирма "Фиш хоф" ООД, 

с. Голец, общ. Угърчин 

Извършена е проверка, съставен е констативен протокол и са 

дадени предписания. Констативният протокол е изпратен за 

сведение и изпълнение на адреса за кореспонденция на 

дружеството. Към момента все още не е получен, използвани 

са всички начини и методи за връчването му.  

По сигнал с вх. №ОИК-

3-25/16.04.2021 г.  

За отвеждане на 

отпадъчни води от къщи 

в дерето на с. Драгаш 

Войвода, общ. Никопол. 

Направена е проверка и са дадени предписания да се 

предприемат дейности по компетентност, в правомощията на 

Община Никопол.  

По сигнал с вх.№ОИК-3-

39/25.05.2021 г.  

За наличие на мъртва 

риба в реката при с. 

Извор.  

Извършена е извънредна проверка  с БДДР, при която не се 

констатира наличие на умряла риба. Водата е визуално чиста, 

без съпътстваща миризма. 

По сигнал № ОИК-3-

52/15.06.2021 г.  

за наличие на умряла 

риба в язовир 

„Гаргулица“, община 

Ябланица 

Незабавно е сформиран екип от служители на РИОСВ - 

Плевен, БДДР и РЛ – Плевен към ИАОС, който е извършил 

проверка на място, установени са 4 бр. маломерна умряла 

риба, взети са проби. Получено е становище от БДДР, което 

заключава, че резултатите получени след пробонабирането не 

кореспондират с наличните в БДДР данни за състоянието на 

водното тяло, в което попада язовира. Следва да се има 

предвид, че през летните месеци съдържанието на кислород 

силно варира, което е възможно да доведе до мор на рибите.  

По сигнал с вх.№ОИК-3-

60/13.07.2021 г.  

за замърсяване водите на 

р. Вит със суроватка. 

Извършена е извънредна проверка, при която е установено 

минимално количество събрана пяна с кафеникав оттенък, в 

някои от местата с бързеи. Не е установен произхода на 

пяната. Не се констатира наличие на умряла риба и не се 

усеща миризма. 

По сигнал с вх.№ОИК-3-

63/16.07.2021 г.  

За замърсяване на р. 

Бара, вливаща се в р. 

Бели Осъм, ул. Римски 

път, с. Бели осъм от 

хора, които перат 

килими, китеници и др. с 

перилни препарати. 

Извършена е проверка. В момента на проверката обектът не 

осъществява дейност. 

По сигнал с вх.  №ОИК-

3-68/04.08.2021 г.  

За наличие на мъртва 

риба в язовир 

Тотлебенов вал, парк 

Извършена е проверка. Намерени са 6 бр. маломерна мъртва 

риба, местата са силно заблатени и с наличие на голямо 

количество водорасли. Не се констатира замърсяване на 

язовира с отпадъчни води.  
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Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

Кайлъка. 

По сигнал с вх. № ОИК-

3-72/11.08.2021 г.  

За незаконно заустване 

от търговски обект 

автомивка и 

бензиностанция, 

намиращ се на 

територията на 

"Лукойл"- Троян. 

Извършена е съвместна проверка с БДДР – Плевен. 

Отпадъчните води от обекта заустват в канализационната 

мрежа на гр. Троян, за което има сключен договор с „В и К 

Стенето“ ЕООД, гр. Троян.  

По сигнал с вх. № ОИК-

3-77/18.08.2021 г.  

за изливане на лилава 

вода с неприятна 

миризма в р. Вит, с. 

Божурица.  

Извършена е незабавна проверка с БДДР. „В и К“ ЕООД, гр. 

Плевен е уведомила РИОСВ - Плевен, че поради незавършени 

СМР, продължава заустването на отпадъчни води в р. Вит, 

преминали само през механично пречистване. 

По сигнал с вх. № ОИК-

3-80/23.08.2021 г.  

За наличие на умряла 

риба в язовир между 

село Орляне и село 

Каленик, общ. Угърчин. 

Извършена е съвместна проверка с БДДР. Взети са два броя 

единични проби за изпитване. Получено е становище от БДДР, 

което заключава, че резултатите получени след 

пробонабирането не отговарят на изискванията за добро 

състояние. Следва да се има предвид, че през летните месеци 

съдържанието на кислород силно варира, което е възможно да 

доведе до мор на рибите. 

По сигнал с вх. №ОИК-

3-88/02.09.2021 г.  

За ползване вода от 

реката и заустване в нея 

на отпадъчни води от 

Автомивка за кални 

джипове, гр. Луковит, 

община Луковит. 

Извършена е съвместна проверка с БДДР. Дадено е 

предписание обектът да не работи до издаване на документ за 

въвеждане в експлоатация от компетентен орган. Не е 

установено водовземане от р. Златна Панега и отвеждане на 

отпадъчни води извън имота. 

По сигнал № ОИК-3-

93/20.09.2021 г.  

за изливане на фекални 

води в околоблоковото 

пространство от 

дъждопреливник, 

намиращ се в близост до 

коритото на р. Бели 

Осъм. 

Извършена е проверка. При извършения оглед на трите 

дъждопреливника в сухо време  е установено, че същите се 

поддържат в изправност и не се констатира преливане на 

отпадъчни води през тях. Дадено е предписание на Община 

Троян да се извърши проверка. Община Троян е извършила 

проверка и не е установено заустване. 

По сигнал №ОИК-3-

98/20.10.2021 г. 

За замърсяване на 

въздуха от дейността на 

фирма " Велде 

България" гр. Троян и 

заустване на отпадъчни 

води. 

Направена е проверка. При огледа на прилежащия към котлите 

район не се установи изгаряне на отпадъци от пластмаса или 

други, освен разрешените за изгаряне неопасни дървесни 

отападъци и дървесина. Не се установи заустване на 

отпадъчни води от площадката в р. Осъм. Отпадъчните води 

от обекта след пречистване в ПСОВ заустват в 

канализационната система на гр. Троян, за което има сключен 

договор. 

По сигнал с вх №ОИК-3-

116/ 23.12.2021 г. 

за изливане на отпадни 

Извършена е проверка, установено е нарушение, изискана е 

информация от Община Ловеч и "В и К" АД, гр. Ловеч. До 

края на 2021 г. не е получена изисканата информация по 
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Сигнал/жалба Предприети мерки и резултати 

води в река Осъм, в 

границите на гр. Ловеч. 

сигнала.  

По жалба с вх №ОИК-2-

10/21.07.2021 г. 

За вдигане на шум, 

непоносима миризма и 

вливане на отпадъчните 

води и материали 

директно в реката от 

промишлено 

предприятие - 

спиртоварна в с. 

Рибарица. 

Извършена е проверка. В момента на проверката не е 

установено заустване на отпадъчни води в реката. На 

дружеството са дадени предписания, които са изпълнени. 

 

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 01.01.2021 г. на територията, контролирана от РИОСВ Плевен има 51 склада (4 от 

тях централизирани) и 4 площадки с общо 54 броя контейнери Б-Б куб за съхранение на 

негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (негодни ПРЗ). На 

територията на област Плевен (в 10 общини) има 21 склада, 3 от които централизирани и 4 

площадки с общо 54 броя контейнери Б-Б куб. Един от Б-Б кубовете се намира в 

Оранжерия в гр. Левски, собственост на „Оранжерии Гимел 2“ ЕООД гр. София. Съгласно 

Плана за контролната дейност за 2021 г. обектът е проверен по Закона за управление на 

отпадъците. Поради това, че се води в Регистъра на складове и съхраняваните тях негодни 

за употреба пестициди в ИАОС, е отразен и тук. На територията на област Ловеч (в 6 

общини) има 29 склада, 1 от които централизиран. 

През 2021 г. планово са проверени всичките складове и Б-Б кубове за съхранение на 

негодни ПРЗ на територията на РИОСВ Плевен. Дадени са общо 22 предписания, 1 от 

които със срок през м. януари 2022 г. 

В резултат на извършените проверки и дадените предписания, е постигнато следното: 

- негодните ПРЗ от 1 склад, находящ се в с. Ракита, общ. Червен бряг, за който имаше 4 

предписания, са предадени от Кмета на община Червен бряг регламентирано за последващо 

третиране; 

- предприети действия от страна на общините за обезопасяване на 4 склада чрез  

ремонти дейности на покриви и стени; 

- възстановена е оградата около 1 склад; 

- почистена е тревната, храстовата и дървесната растителност около 4 склада; 

- 2 склада са обозначени със знаци за опасност; 

- възстановено е покритието на външните стени на Б-Б кубовете в гр. Левски. 

За склада в с. Крушуна, общ. Летница са дадени общо 3 бр. предписания от 2 проверки 

(1 планова и 1 извънредна-последващ контрол). Едното предписание за  почистване на 

наличната храстова растителност е изпълнено, но предписанието за възстановяване 

целостта на покривната конструкция, не е изпълнено. Във връзка с това са предприети 

действия за съставяне и връчване на АУАН по Закона за опазване на околната среда през м. 

януари 2022 г. Дадено е ново предписание за възстановяване целостта на покривната 

конструкция, със срок за изпълнение през м. януари 2022 г. 
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Останалите 20 предписания са изпълнени, за което РИОСВ Плевен е уведомена 

писмено, вкл. със снимков материал, а на 3 от складовете е извършен и последващ контрол 

на място. 

По отношение на склада за негодни ПРЗ в с. Дълбок дол, който е в лошо състояние,  

РИОСВ Плевен не е дала предписания за извършване на ремонтни и други дейности, тъй 

като собствеността на склада е неясна - няма конкретен собственик на склада. За лошото му 

състояние и необходимостта от предприемане на мерки и действия за осигуряване на 

безопасно и екологосъобразно съхранение на негодните ПРЗ, сме уведомили Окръжна 

прокуратура Ловеч, както и Областния управител (ОУ) на област Ловеч, РД ПБЗН Ловеч и 

ОДБХ Ловеч, с молба за съдействие за установяване собствеността на складовете в селата 

Дълбок дол, Добродан и Бели Осъм, които са с неизяснена собственост. Със същото писмо 

сме отправили предложение към ОУ на област Ловеч за свикване на комисия за склада в с. 

Дълбок дол, който е в най-лошо състояние. След получена информация от всички 

институции, същата е препратена до ОУ на област Ловеч. До момента в РИОСВ Плевен не 

е постъпила информация за конкретен собственик на склада в с. Дълбок дол и не е свиквана 

комисия от ОУ на област Ловеч.   

През 2016 г. по указания на МОСВ, РИОСВ  Плевен, даде предписания на кметовете на 

16 общини, на територията на които имаше 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), да докладват регулярно за състоянието им в РИОСВ Плевен. 

Кметовете докладваха регулярно в РИОСВ Плевен, но поради това, че срокът на договора 

по този проект изтече на 30.06.2020 г., някои от кметовете преустановиха докладването. 

През 2021 г. кметовете на 9 от общо 15 общини, в които все още има складове, продължават 

да докладват за състоянието на складовете.  

В РИОСВ Плевен се поддържа информация 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 

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 2021 г. са проверени 55 

обекта и са извършени 59 проверки, от които:  

–  58 индивидуални проверки (55 планови проверки на 54 бр. складове и Б-Б кубове за 

негодни ПРЗ и 1 бр. на площта, попадаща в ПИ №43236.298.379, мест. Каванлъка, гр. 

Левски, както и 3 извънредни-последващ контрол). Дадени са общо 23 предписания, от 

които 21 са изпълнени, 1 не е изпълнено, а 1 е със срок за изпълнение през м. януари 2022 

г.; 

– 1 извънредна комплексна проверка (КПКД) по повече от един компонент или фактор 

на околната среда на животновъден обект по искане на РУ Долни Дъбник-МВР Плевен. 

При проверката не е констатирано замърсяване на почви. 

Също така е взето участие в 10 комплексни проверки, от които: 

– 7 комплексни планови проверки по КПКЗ на 7 обекта с издадени КР. Дадени са 2 

предписания, които са изпълнени; 

–  3 проверки по ОВОС на ИП (които не са били заложени в индивидуалния план по 

почви за 2021 г.), от които 2 бр. с Решения по ОВОС и 1 бр. за преценяване на  

необходимостта от ОВОС. 

Планово са проверени следните 55 обекта: 
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- 3 площадки с общо 53 броя контейнери Б-Б куб за съхранение на негодни и  излезли 

от употреба ПРЗ; 

- 51 склада на негодни ПРЗ; 

- 1 площ, попадаща в ПИ №43236.298.379, мест. Каванлъка, гр. Левски, за която е 

дадено предписание за почистване.  

Също така 3 от складовете са проверени и извънредно-последващ контрол по 

преписания. 

При проверките на обекти с негодни ПРЗ, са дадени общо 22 предписания, от които 20 

са изпълнени, 1 предписание не е изпълнено, а 1 е със срок за изпълнение през м. януари 

2022 г.  За неизпълнение на преписанието за склада в с. Крушуна, общ. Летница, касаещо 

възстановяване целостта на покривната конструкция, са предприети действия за съставяне 

и връчване на АУАН по Закона за опазване на околната среда през м. януари 2022 г.  на 

кооперацията-нарушител. Дадено е ново предписание за възстановяване целостта на 

покривната конструкция, което е със срок за изпълнено през м. януари 2022 г. 

За сравнение през 2020 г. са извършени 24 проверки на  обекти за съхранение на 

негодни и излезли от употреба ПРЗ (7 бр. планови и 17 бр. извънредни) и са дадени са 19 

предписания, които са изпълнени. 

По отношение на площта, попадаща в ПИ №43236.298.379, гр. Левски, през 2015 г. на 

Кмета на Община Левски е дадено предписание за почистване на замърсената с 

нефтопродукти площ. Образувано е досъдебно производство, което е приключило през 

2020 г. с решение на Районен съд-Левски. При плановата проверка през 2021 г. е 

констатирано, че община Левски е предприела действия за консултации с Института 

Пушкаров относно изготвяне на експертна оценка. Дадено е 1 предписание за уведомяване 

на РИОСВ Плевен за резултатите от проведените консултации, вкл. кореспонденция, с 

Институт Пушкаров, относно изготвянето на експертна оценка. През м. декември 2021 г. 

допълнително сме уведомени от община Левски, че лабораторията към института не 

извършва анализи на органични замърсители в почвата, вкл. на нефтопродукти. Поради 

това ще се обърнат към друга акредитирана лаборатория за вземане и анализ на почвени 

проби от площта, с цел определяне съдържанието на нефтопродукти в почвата, за което 

отново ще бъдем уведомени.  

По отношение на комплексните проверки на: 

- обектите по КПКЗ с издадени КР се констатира, че условията в КР по компонент 

почви се изпълняват. Дадени са 2 предписания, които са изпълнени; 

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

ОВОС е констатирано, че поставените условия и мерки в решенията по ОВОС или в 

решенията за преценяване на  необходимостта от ОВОС, касаещи почвите се изпълняват. 

Изготвено е становище с анализи на резултатите от изпитване на извадки от почви, 

взети от парцел с големина 1078 m
2
, Обект: Басейн за утаяване на бентонит на км 339+500 

(долна площадка), към Преносен газопровод „Балкански поток“. Установено е, че няма 

химическо замърсяване над пределно допустимите количества с тежки метали и металоиди, 

от което следва, че няма увредени почви в изследвания парцел. 

През 2021 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 15.05.2022 г. съгласно програмата. По почвен мониторинг ІІ-

ро ниво – вкисляване през 2021 г. са наблюдавани пунктовете в Горни Дъбник, Беглеж, 

Телиш и във Велчево. По почвен мониторинг ІІ-ро ниво – засоляване през 2021 г. са 

заложени за наблюдение 3 пункта: в Дъбован, Загражден и Горна Студена. 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 съгласно утвърдените 

програми за 2021 г.   
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 През м. декември 2021 г. във връзка с изпълнение на програмата за почвен мониторинг 

ІІІ-то ниво – локални почвени замърсявания – 2021 г. към ИАОС, РИОСВ Плевен, е 

изпратила в ИАОС, с копие до МОСВ, актуална информация за състоянието на складовете 

за съхранение на негодни ПРЗ на територията на РИОСВ Плевен. Съгласно указанията от 

ИАОС, информацията предварително е съгласувана с РД ПБЗН Плевен и ОДБХ Плевен, 

както и с РД ПБЗН Ловеч и ОДБХ Ловеч.  

Във връзка с превантивния контрол по компоненти Почви и Земни недра са изготвени 

общо 161 вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ, като 26 от становищата 

са и по компонент Земни недра. 

2.3.3. Рекултивации 

През 2021 г. експертът по почви е взел участие в 6 комисии съгласно Наредба № 26 за 

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 

оползотворяване на хумусния пласт (1 бр. за определяне размера и границите на нарушен 

терен, 3 бр. за приемане на извършени технически рекултивации на: общински депа за ТБО 

в гр. Долна Митрополия, гр. Долни Дъбник и гр. Гулянци, 1 бр. за приемане на изпълнена 

биологична рекултивация на старо градско сметище гр. Ловеч и 1 бр. за приемане на 

техническа рекултивация на находище за добив на подземни богатства с приключила 

експлоатация). 

Също така е взето участие в 1 комисия за приемане на 1-ва година от извършена 

биологична рекултивация на общинско депо за ТБО на община Левски. 

2.3.4. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби и 

сигнали. 

През 2021 г. по компонент почви не са постъпвали сигнали и жалби. За сравнение през 

2020 г. са извършени 2 индивидуални проверки по сигнали и е взето е участие в 1 

комплексна проверка (КПКД) по сигнал. 

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 прилагане на закононодателството по управление на отпадъците през 2021 г. са 

извършени общо 239 бр. проверки на 195 бр. обекти, от които 159 бр. планови проверки и 

80 бр. извънредни. 

От планираните за текущ контрол в годишния план (Приложение 2 и Приложение 3.4 

от плана)  178 бр. обекти (в т.ч. 19 бр. на общини; 15 бр. на закрити депа; 141 бр. обекти с 

регистрационни документи по ЗУО, по Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. и др.), с общо 194 

бр. проверки, през 2021 г. са извършени 159 бр. планови проверки. Проверките включват 

участия в планови комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда.  

Неизвършените планови проверки са общо 38 бр., от които 4 бр. планови проверки на 4 

бр. обекти са извършени като извънредни, останалите непроведени планови проверки са 

свързани със затруднена организация поради ограничията на пандемичната обстановка и 

намаления експертен състав  за извършване на контрол по ЗУО  - 3 бр. експерти за периода 

февруари 2021 г.  - юни 2021 г., поради промяна в структурата на РИОСВ Плевен. През 

периода  юли - декември 2021 г. са включени допълнително 2 бр. експерти от отдел ПД, 

подпомагащи дейността по контрол ЗУО. (Приложение Общи таблици, Таблица 3.4 към 

отчета). 
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През 2021 г. са извършени 84 бр. извънредни проверки, като в това число са включени 

24 бр. извънредни проверки на планираните за контрол обекти и участия в 4 извънредни 

комплексни проверки. (Приложение Общи таблици, Таблици 3.4 и  4.4 към отчета). 

Освен посочените проверки, експертите по УО са участвали в 25 бр. планови на обекти 

с издадени комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС. 

При проверките са дадени общо 80 бр. предписания за привеждане на дейностите за 

привеждане на дейностите с отпадъци в съответствие с екологичните изисквания. 

За констатирани нарушения по Закона за управление на отпадъците и подзаконовата 

нормативна уредба по прилагането му са съставени 14 бр. АУАН (6 бр. на юридически лица 

и 8 бр. на физически лица), от които 6 бр. с издадени наказателни постановления (НП) със 

суми за налагане на глоби и имуществени санкции на обща стойност 10 200 лв, съгласно 

извлечение от електронната актова книга на РИОСВ – Плевен.  

Проведените през 2021 г. извънредни проверки представляват 35% от общия брой 

проверки през 2021 г. Значителна част от извънредните проверки през 2021 г. са във връзка 

с постъпили сигнали, катко и възложени от МОСВ, органи на МВР и прокуратурата.   

Разпределението на проведените извънредни проверки по основания е следното: 

- 20 бр. във връзка с постъпили сигнали; 

- 17 бр. по писма/заповеди на МОСВ,  

- 6 бр. по писма/разпореждания на МВР и прокуратура; 

- 11 бр. за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания; 

-  22 бр. във връзка със заявления за прекратяване на решения/регистрационни 

документи и за издаване на такива, в това число 5 бр. за трансграничен превоз; 

-  1 бр. по изпълнение на меморандум от 02.03.2021 г. между МОСВ и Монбат АД; 

-  2 бр. във връзка с контрол по изпълнение на условия, поставени в ПАМ и решение 

за прекратяване на регистрационен документ. 

В сравнение с 2020 г., броят на извънплановите проверки през 2021 г. е намалял с 43% - 

от 147 бр. на 84 бр. Общият брой извършени проверки е намалял с 22% - от 304 бр. през 

2020 г. на 239 бр. през 2021 г. (Приложение Общи таблици, Таблица3.4 и 4.4 към отчета). 

Голяма част от проверките са извършвани по повече от една наредба към ЗУО. 

 Подробна информация за проверените обекти по основания на ЗУО и наредбите към 

него, дадени предписания и предприети административнонаказателни мерки, е представена 

в Приложение 4 към отчета.  

2.4.1.1. Битови отпадъци 

Във връзка със задълженията на местната администрация, свързани с управлението на 

битовите отпадъци, РИОСВ – Плевен извършва текущ контрол на 19 бр. общини на 

територията на области Плевен и Ловеч. 

През 2021 г. е извършен преглед и анализ на представените от общините годишни 

отчети за изпълнението на съответните Планове за действие към общинските Програми за 

управление на отпадъците по чл. 52 от ЗУО, приети с решения на саответните общински 

съвети. На основание чл. 113, ал. 2 от ЗУО, на място са проведени 17 бр. проверки на 

общини, за контрол върху изпълнението на задълженията на общините по глава втора, 

раздел III от ЗУО. 

В рамките на плановите проверки по КПКЗ за изпълнение условията в издадените 

комплексни разрешители, през 2021 г. са проверени всички 5 бр. действащи регионални 

системи за управление на отпадъците.  

Информация относно контрола по управление на битовите отпадъци е представена в 

Приложение 4, Справки 4.1, 4.4 и 4.7 към отчета. 
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Регионални системи за управление на отпадъците  

През 2021 г. на територията на РИОСВ – Плевен се експлоатират 5 бр. Регионални 

системи за управление на отпадъците, три от които са изградени с финансиране от ОП 

„Околна среда 2007 – 2013 г.” и са в редовна експлоатация от 2016 г.  

Действащите съоръжения и инсталации, представляващи елементи от изградените 

Регионални системи за управление на отпадъците са, както следва: 

„Регионален център за управление на отпадъците гр. Плевен”, обслужващ общините 

Плевен, Гулянци, Д.Дъбник, Д.Митрополия, Искър, Пордим: 

- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 785 500 т.; 

- Сепарираща инсталация, за предварително третиране на смесени битови отпадъци, в 

т.ч.  

- лентови транспортьори, балистичен сепаратор – тип барабанно сито и балираща 

машина, с капацитет 173 398 т/ год.; 

- Инсталация за компостиране в открити купове, капацитет 12 000 т/ год. и 42,1 т/ 24ч. 

- Център за предаване на отпадъци  (ЦПО) с капацитет 200 т/год за опасни отпадъци 

от домакинства. 

„Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/ - 

площадка с. Санадиново, обслужваща общините Левски, Никопол, Белене, Свищов и 

Павликени: 

- Сепарираща инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, с 

капацитет 15 т/час или 29150  т/г. 

- Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с капацитет 57,84 

т /24ч или 13 882 т/г. 

- Клетка № 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 101 775 т.  

„Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, обслужващ общините 

Луковит, Тетевен, Роман, Ябланица  и Червен Бряг: 

- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 164 700 т.;    

- Площадката за открито компостиране на „зелени отпадъци” с капацитет 10 т/ 24 ч;  

- Общинския събирателен център - обособена площадка оборудвана със 

специализирани контейнери. 

Регионално депо (РДНО) Троян, за общините Троян и Априлци се експлоатира от 2002 г. 

и включва 2 клетки за депониране на отпадъци, с общ капацитет 191 560т. и стопански 

двор. На територията на община Троян има изградена инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени 

отпадъци. 

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. Няма изградени сепарираща инсталация за предварително третиране на 

смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени и биоразградими 

отпадъци. 

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.  
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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 бр. общини /Плевен, Луковит, Тетевен/ са 

въведени в действие такива площадки, като елементи от РСУО, в 4 бр. общини /Кнежа, 

Ч.бряг, Ловеч, Левски/ е сключен договор с оператори на съществуващи площадки, 

притежаващи необходимите разрешения, а една 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 2021 г. на територията на РИОСВ – Плевен действащи са единствено петте 

регионални депа за обезвреждане на неопасни отпадъци в РСУО.  

Във връзка с контрола върху актуалното състояние на общинските депа за битови 

отпадъци с преустановена експлоатация през 2021 г. е извършена техническа рекултивация 

на 4 общински депа - етап I на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник, Гулянци и 

Пордим. През 2021 е извършена биологична рекултивация на нарушения терен в община 

Ловеч (Справка 4.4 към отчета). 

На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, са определени шест общини, на 

които да бъдат предоставени средства от ОПОС 2014 – 2020 г. за рекултивация на депата, 

предмет на наказателната процедура. През 2021 г. е извършена техническа рекултивация на 

4 бр. депа 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. Издадени са 10 

решения за освобождаване на средства от натрупани отчисления в сметката на РИОСВ -  

Плевен по чл. 64 от ЗУО 8 броя и по чл. 60 от ЗУО  2 броя. 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 с контрол върху спазване и прилагане на разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 12 и 

т. 15 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на основание чл. 14, ал. 4 от ЗООС, до 

кметовете на всички 19 общини на територията на РИОСВ – Плевен са изпратени 

предписания да се извърши оглед за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища), 

включително оглед на речните легла и прилежащите територии в административните 

граници на съответната община и при установяване на замърсявания да се организира 

своевременното им почистване, както и да се предприемат ефективни мерки за недопускане 

на последващи замърсявания. Създадена е организация за извършване на планираните 

проверки „на място“ във връзка с контрола по чистотата на речните легла и на пътната 

мрежа.  

 В периода юни –юли 2021 г.,  съгласно утвърден график, експерти на РИОСВ -Плевен 

извършиха общо 38 планови бр. проверки на 19 общини, за наличие на замърсяване с 



                                  Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен                                          37 

 

отпадъци (локални сметища), включително на речните легла и пътната мрежа в 

административните граници на съответната община. При извършените проверки в 

землищата на 126 населени места са констатирани замърсявания на участъци от речни легла 

в общините Луковит, Ловеч, Угърчин, Никопол и Плевен, както и замърсявания в близост 

до пътни участъци в общини Левски, Ловеч, Пордим, Луковит, Долна Митрополия и 

Плевен. При проверките, във връзка с констатациите са дадени 14 бр. предписания за 

почистване на отпадъците от замърсените  терени. Извършени са 5 бр. извънредни 

проверки последващ контрол на дадените предписания.  Предписанията са изпълнени, 

представени са снимки за извършения последващ контрол.  

В последващия период от страна на РИОСВ – Плевен е извършван регулярен контрол за 

наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (локални сметища). 

Проведени са и 14 бр. извънредни проверки за наличие на нерегламентирани 

замърсявания (сметища) във връзка с постъпили сигнали, дадени са предписания за 

почистването им на кметовете на съответните общини и на собствениците на имотите в 

чието владение се намират. 

През 2021 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 2021 г. РИОСВ –Плевен е издала документ по чл. 35 от ЗУО 

за дейности със строителни отпадъци на „Промененергомонтаж“ АД. 

Дейностите могат да бъдат извършвани на временни строителни площадки, собственост 

на възложителите на услугата, въз основа на писмен договор. През отчетния период на 

територията на РИОСВ-Плевен е извършена проверка на „Техноком“ ООД, гр. Плевен 

площадка за дейности по третиране на строителни отпадъци. 

2.4.1.3. 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 11 бр. проверки на лица, пускащи на пазара продукти, 

след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (по чл. 14, ал. 1 от 

ЗУО), от които  3 бр. планови и 9 бр. извънредни във връзка с писма на МОСВ. Не 

изпълнените проверки са вследствие на затруднена организация поради ограничията на 

пандемичната обстановка и намаления експертен състав  за извършване на контрол по ЗУО  

- 3 бр. експерти за периода февруари 2021 г.  - юни 2021 г., поради промяна в структурата 

на РИОСВ Плевен. През периода  юли - декември 2021 г. са включени допълнително 2 бр. 

експерти от отдел ПД, подпомагащи дейността по контрол ЗУО. 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.  Осъществен е контрол по изпълнение на заповедите 

на министъра на околната среда и водите, относно заплащане на продуктова такса.  

За площадките на обекти, генериращи и извършващи дейности по съхраняване и 

предварително третиране на масово разпространени отпадъци от опаковки, има издадени от 

РИОСВ Плевен разрешения за дейности с отпадъци по реда на чл. 67 от ЗУО и 

регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, съхраняване и 

предварително третиране на отпадъци от опаковки с кодове и наименование съгласно 
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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. 

Информацията на осъществен конторл на лица по чл. 14, ал.1 от ЗУО е представена в 

Приложение 4, Справка 6 към отчета. 

Негодни за употреба батерии и акумулатори 

Дейности по съхраняване и третиране на НУБА на територията на РИОСВ Плевен са 

разрешени на 52 площадки. През 2021 г. контролът върху изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 

батерии и акумулатори е осъществяван съвместно с проверки на дейностите с отпадъци, за 

които се изисква разрешителен илил регистрационен документ (Приложение 4, Справка 

4.5, колони 2-6). 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Дейности по съхраняване и третиране на ИУЕЕО на територията на РИОСВ Плевен са 

разрешени на 57 площадки. През отчетния период, контролът върху прилагане на 

Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, е осъществяван 

съвместно с проверки на дейностите с отпадъци, за които се изисква разрешителен или 

регистрационен документ (Приложение 4, Справка 4.5, колони 2-6). 

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 (ИУМПС) 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 са проверени 37 юридически лица в рамките на 

контрола по разрешителния режим за разкомплектоване и съхраняване на ИУМПС.  

Проведени са и 5 бр. извънредни 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 констатираните нарушения са съставени 7 бр. АУАН на 

физически лица,  издадени са 3 бр.  НП на стойност 4 200 лв.  

 

Отработени масла 

Дейности по съхраняване и третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

са разрешени на 32 площадки с документи по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

През 2021 г. са извършени 11 бр. планови проверки на предприятия, генериращи 

отработени масла. При проверките е установено, че за периода 4 бр. обекти са генерирани 

количества за отработени масла - общо 26,807 тона и са предадени  25,320 тона отработени 

масла. Информацията е представена в Приложение 4, Справка 2 към отчета. 
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„Полихим СС“ ЕООД като оператор на комплексно разрешитело  с № КР №440-

извършва събиране, транспортиране и съхраняване на отработени масла с цел 

оползотворяване, чрез повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на 

масла - код R9, съгласно Закона за управление на отпадъците. Капацитет на инсталацията  

за регенериране на отработени масла е 75 т/24часа. „Полихим-СС” ЕООД е сключил 

договори със следните организации по оползотворяване на отпадъци от масла, в качеството 

му на „изпълнител”, който извършва третиране на отработени масла - от името и за сметка 

на „Ойл Рециклейшън” ЕООД , на „Екоривейс  Ойл“ АД и на „Алфа рисайклинг“ ООД. 

При осъществяване на плановия контрол са проверени и генератори на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти. При проверките е изисквано осигуряване на 

екологосъобразно съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, водене 

на отчетност и предоставяне на договори за предаването им на фирми с документ по чл.35 

от ЗУО. 

Не са съставяни АУАН за установено нерегламентирано третиране на отработени масла.  

 

. 

Излезли от употреба гуми 

През отчетния период, в рамките на плановия контрол по чл.72, ал.2 от ЗУО, са 

проверени 27 бр. обекти, вписани в документи по чл.35 от ЗУО за третиране на излезли от 

употреба гуми.  

2.4.1.4. Производствени отпадъци 

През 2021 са извършени планови проверки на 88 бр. обекти, третиращи производствени 

и опасни отпадъци и имащи издаден документ по чл.35 от ЗУО , в т.число  82 бр. обекти с 

издаден документ по чл. 67 от ЗУО, 21 бр. с издаден регистрационен документ за третиране 

(част от лицата имат повече от един вид документ). 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 в Приложение 4, Справка 4.5 и Справка 4.8 към отчета.  

Към 31.12.2021 г. са постъпили и проверени 3104 идентификационни документи за 

транспорт на опасни отпадъци. С цел по-ефективно проследяване движението на 

отпадъците, информацията от идентификационни документи е въведена в електронен 

регистър (Excel формат).  

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 2021 г. са 

извършени 35 бр. планови проверки, включително проведените в рамките на 

специализирани полицейски операции с участието на служители на ОД на МВР. Извършен 

е контрол за 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. 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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През 2021  г. на територията на РИОСВ - Плевен са в експлоатация 4 бр. 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/24 ч. 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/24 ч 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 проверки за изпълнението  на 

общинските програми (17 общини) за управление на отпадъците (Справка 4.4 към отчета).  

През 2021 г. е извършена проверка на пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ) към ВиК Плевен ЕООД.  Градските ПСОВ имат задължения и извършват анализи 

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. При проверката е 

представен договор № 66/16.08.2021г. между “Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

Плевен и “БГ Екопроджект“ ООД, за оползотворяване на утайки от ПСОВ – с. Божурица 

2.4.1.5 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.) 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. 
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 „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. 

 „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. 

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  е оператор на КР № 581-Н0/2020 г. , издадено 

с Решение № 581-Н0-И0-А0/2020 г. в 2 броя индукционни пещи и 1 брой индукционна 

двутиглова пещ 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 
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мощност 500 КW и последващо леене на детайли и „АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД, гр. Ловеч, 

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, 

актуализирано с Решение № 439-Н0-И2-А1/2019г.  

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. 

 Инсталации за изгаряне на дървесни отпадъци се експлоатират предимно в общини 

Троян и Тетевен, като с по-значителна мощност са инсталациите на: „Велде България” АД 

гр.Троян, ЕТ „Елимекс – Иван Радевски” гр. Троян, „Тоникс 96” ООД гр.Троян, „Гадевски” 

ООД гр. Троян; „Савел” ЕООД гр. Троян; Кооперация „Обнова” с. Черни Осъм, 

„Мебеликс” ООД гр. Троян; „Хармония ТМ” АД гр.Тетевен, „Явор ДД” ЕООД гр.Тетевен, 

ЕТ „Д. Дебеляшки“ гр. Тетевен и др. 

- инсталации за изгаряне на слънчогледова люспа: „Марица Олио“ АД с. Ясен,   

„Растителни масла” ООД гр. Плевен; „Олива”АД гр.Кнежа; „Златен лъч” ООД гр. Долни 

Дъбник,“Олина 2000” ООД гр. Тетевен и др.  

Брикетиране и пелетизиране на дървесни и растителни отпадъци извършват:  „Био 

Енерджи“ ООД с. Калейца, „Хедон“ ЕООД гр. Троян, „Савел” ЕООД гр. Троян, „ХМ” ООД, 

„ИТА България” ЕООД гр. Плевен 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.), „Калинел“ ЕООД (рег. док.№ 

08-РД-243-01/2019г.) 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. 

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.  

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. 
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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.  

През 2021 г. няма разработени нови програми за домашно компостиране, финансирани 

от ПУДООС. 

Инсталации за обезвреждане на болнични отпадъци 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД притежава разрешение № 08-ДО-367-

00/10.12.2015 за обезвреждане на опасни болнични отпадъци (без кръв и кръвни съставки). 

Обезвреждането включва шредиране на болничните отпадъци и последващото им 

автоклавиране. 

 

2.4.1.6. 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 2021 г. в РИОСВ Плевене са издадени  14 бр. разрешения за дейности с 

отпадъци по чл. 67 от ЗУО, от които 3 бр.  нови разрешения и 11 бр. за измененя и 

допълнение на разрешениета за ДО.  За периода са издадени от Директора на РИОСВ 

Плевен 6 бр. прекратявания на разрешения за ДО и 3 бр. откази. Разгледани са 52 бр. 

заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи за 

третиране и транспортиране на отпадъци. Издадени са 52 бр., от които 22 бр. нови 

регистрационни документи, 25 бр. за изменение и допълнение на регистрационни 

документи. Проведени са 3 бр. прекратени процедури по издаване и 2 бр. откази за 

издаване.  

От издадените решения за регистрационни документи, 5 бр. са за дейности по 

третиране и 47 бр. – за транспортиране на отпадъци. Документите са разгледани в 

нормативно определените срокове. 

Броят на издадените през 2021 г. разрешения за дейности с отпадъци и измененя и 

допълнения на тях е малко по- голям в сравнение с издадените такива през 2020 г. ( 8бр. 

ДО), а  издадените през 2021 г. регистрационни документи за третиране и  транспортиране  

е съпоставим с тези от 2020 г. (56 бр. РД) 

Класификация на отпадъци са извършили 295 оператора. Заверени са 557 работни 

листи, като са отразени в база данни с цел осъществяване на контрол от страна на 

експертите. Прекратена е класификацията на 68 отпадъка,  на 14 оператори.  

Разгледани са 8 доклади от основно охарактеризиране на отпадъците, за които са 

издадени становища.  

Във връзка с подписан Меморандум от 02.03.2021 г. между Министерството на 
околната среда и водите и „Монбат“ АД и дъщерните дружества в Монбат, „Монбат 
Рисайклинг“ ЕАД, SC MONBAT RECYCLING S.R.L – Romania, MONBAT PLC d.o.o – 
Serbia за изпълнение на чл.7, ал.2 от ЗУО за цялостно оползотворяване или обезвреждане 
(обратно третиране)  на отпадъците от полиетиленов сепаратор с код 19 12 11*, намиращи 
се на територията на „Сън Тур“ ЕООД, площадка гр. Плевен е извършена извънредна 
проверка на площадката на 23.09.2021 г. (водено досъдебно производство № Пр. пр. 
20/2020 г. /ДП І 1-Пр/2019 по опеса на Специализирана прокуратура). При проверката е 
извършен оглед на наличните отпадъци на отпадъците от полиетиленов сепаратор с код 19 
12 11*, в сгради и на открито. Съгласно подписания Меморандум през 2022 г. предстоят 
дейности по транспортиране на отпадък с код 19 12 11* , намиращ се на открито от 
площадката на „Сън Тур“ ЕООД, гр. Плевен  и предаването им на лице, притежаващо 
действащ разрешителен документ  по чл. 35, ал.1 от ЗУО. 



                                  Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен                                          44 

 

През 2021 г. е издадена от директора на РИОСВ Плевен заповед № 

РД0359/06.08.2021 г. за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на  

„ФЕНИКС ПЛЕВЕН” ЕООД, гр.София на основание чл. 127, т.2, буква „а”, чл.128, т.1 и 

чл.129, ал.1 във връзка с чл.126 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл.24, §3 от 

Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци,  Заповед № РД-255/27.03.2020г. 

на министъра на околната среда и водите, с цел предотвратяване и преустановяване на 

административни нарушения  по  ЗУО и Регламент (ЕО) №1013/2006, както и за 

отстраняване на вредните последици от тези нарушения.  

Със заповедта е разпоредено на представляващия дружеството да извърши 

екологосъобразно третиране за своя сметка  в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на 

заповедта на отпадъци с код 19 12 12 и наименование „други отпадъци (включително смеси 

от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11*, в 

количество от 8 970,18 тона, предмет на нотификация № IT 010861 от Италия , намиращи се 

на площадката на „Феникс Плевен“ ЕООД, гр. Плевен чрез предаването им на лице, 

притежаващо действащ разрешителен документ  по чл. 35, ал.1 от ЗУО. Със същата е 

издадено и предписание на „ФЕНИКС ПЛЕВЕН” ЕООД, гр.София,  да отстрани за своя 

сметка в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на заповедта на отпадъци с код 19 12 04 и 

наименование „пластмаса и каучук”, обособен в 27 бали и отпадък с код 19 12 12  и 

наименование „други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране 

на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11*, обособени в 74 бали със съдържание на 

смес от пластмаси и текстил, находящи се в ПИ 56722.652.294,  граничещ източно на ПИ 

56722.652.300.  

С Решение № 08 – РД – 153 – 06/16.08.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен е 

отнет и издадения  регистрационен документ № 08 – РД – 153 – 05/14.03.2019 г. за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадката на  „ФЕНИКС ПЛЕВЕН” 

ЕООД с местонахождение гр.Плевен, ул. „Северна“ № 18. 

За отпадъка, получен по нотификация от Италия с код 19 12 12 на площадка в 

цитираните по-горе имоти, от 30.12.2019 г. са предприети действия по досъдебно 

производство № 2006/2019 г. по описа на Районна прокуратура – Плевен, а в последствие 

досъдебно производство № 78/2020 г. по описа на Следствен отдел при Специализиран 

прокуратура – София. След тази дата – 30.12.2019 г. отпадък с код 19 12 12 собственост на 

„Феникс Плевен“ ЕООД е предмет на досъдебното производство и е поставено под 

физическа охрана от служители на ОД МВР – Плевен.  

От РИОСВ – Плевен са предприети следните действия съгласно правомощията по 

ЗУО:  

-  За извършени нарушения по: 

а)  чл. 134, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗУО, изразяващо се в изхвърляне на неопасни 

отпадъци на неразрешени за това места –ПИ 56722.652.299, ПИ 56722.652.298, ПИ 

56722.652.297 и ПИ 56722.652.294 и по 

б) чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО, изразяващо се в неизпълнение на условие – т. 5, 

определено в регистрационния документ по чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на 

отпадъците,  на „ФЕНИКС ПЛЕВЕН“ ЕООД, гр.София са съставени от страна на РИОСВ-

Плевен АУАН № 066/2020 г. от 29.12.2020 г. и АУАН № 067/2020 г. от 29.12.2020 г.  

По двата АУАН от директора на РИОСВ-Плевен са издадени Наказателни 

постановления № 066 от 19.02.2021г. и № 067 от 19.02.2021г., с които на дружеството са 

наложени имуществени санкции в размер 4 000 лв. (по НП№ 066), съответно в размер 7 000 

лв. (по НП№ 067). Двете наказателни постановления са влезли в законна сила на 

28.05.2021г. 

- наложена е ПАМ на „Феникс Плевен“ ЕООД за екологосъобразно третиране и 

предаване на отпадъците, като е съставен и АУАН № 020/2021г. за неизпълнение на 

принудителната административна мярка; 

- отнет е регистрационен документ № 08 – РД – 153 – 05/14.03.2019 г. с Решение 

№ 08 – РД – 153 – 06/16.08.2021 г. 
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През 2021 г. са  проведени 2 бр. извънредни проверки на  площадката на „ФЕНИКС 

ПЛЕВЕН” ЕООД по отношение на  изпълнение  на заповед № РД 0359/06.08.2021 г. на 

директора на РИОСВ Плевен (ПАМ) и на условията,  поставени в решение № 08-153-

06/16.08.2021 г. за прекратяване на регистрациония документ. При извършените проверки 

на 13.09.2021 г. и на 15.12.2021 г. се констатира, че наличните отпадъци на площадката не 

са предавани на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния 

код съгласно изискванията на наредбата по чл. 3 от ЗУО, което е неизпълнение на 

наложения ПАМ и условията, поставени  с Решение № 08 – РД – 153 – 06/16.08.2021 г. 

При проверките се констатира влошено състояние на балите с отпадъци, 

съхранявани на открито, нарушение и липса на обвивка на балите, както и част от въжетата 

на балите са разкъсани, вследствие на дългогодишното влияние на атмосферните условия. 

 Въпреки предприетите гореописани законови действия и мерки от наша страна, до 

настоящия момент законния представител на  „ФЕНИКС ПЛЕВЕН” ЕООД не е изпълнил 

вменените му от екологичното законодателство свои задължения и дадените от наша страна 

предписания, за което е ангажирана административно –  наказателната му отговорност.  

С оглед недопускане на инциденти с живота и здравето на хората и възможна 

предпоставка за замърсяване на компоненти на околната среда е необходимо осигуряване 

на средства, относно организиране предаването на лица, притежаващи документ по чл. 35 

от Закона за управление на отпадъците, на наличните отпадъци с код 19 12 04 и 

наименование „пластмаса и каучук”, обособен в 27 бали и отпадък с код 19 12 12  и 

наименование „други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране 

на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11*, обособени в 74 бали със съдържание на 

смес от пластмаси и текстил, находящи се площадката на „ФЕНИКС ПЛЕВЕН” ЕООД. 

2.4.1.7. Контрол на търговци и брокери на отпадъци 

През 2021 г. са извършени 4 бр. проверки на лица, получили регистрация като търговци 

и брокери на отпадъци, вписани в съответния регистър, поддържан от ИАОС. Не са 

констатирани несъответствия.  

2.4.1.8. Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози 

на отпадъците по трансграничен превоз на отпадъци 

През 2021 г., са извършени 5 бр. планови и 4 бр. извънредни   на 6 бр. юридически лица, 

във връзка с изискванията на Регламент 1013/2006, относно трансграничен превоз на 

отпадъци. Две от лицата са с издадени комплексни разрешителни: „Клеърс“ ЕООД и 

„Златна Панега Цимент“ АД. 

РИОСВ – Плевен поддържа изискващата се комуникаци със създадения със Заповед № 

РД-124/07.02.2020 г. на МОСВ  Оперативен център за контрол на трансграничния превоз на 

отпадъци. При получаване на информация и запитвания от центъра, от страна на РИОСВ се 

извършва необходимата проверка по документи и на място. Във връзка с констатирани 

нарушения за неизпълнение на  чл.22, ал.4 от Наредба 1/2014г.  при контрол извършения 

контрол по  Регламент (ЕО) №1013/2006 на 3 бр. юридически лица са съставени и връчени 3 

бр. АУАН. Издадени са и влезли в сила 3 бр. наказателни постановления за обща сума 6000 

лв. 

2.4.1.9. Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 

2017/852 относно живака; 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен  няма обекти и дейности по чл. 11 и 

чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака 

2.4.1.10. Контрол, свързан с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 
относно УОЗ. 
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На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен  няма обекти и дейности, свързани с 

изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 относно УОЗ. 

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по 

регистрирани жалби/ сигнали. 

През 2021 г. са извършени общо 21 бр. проверки, в т.число 3 бр. комплексни проверки 

по постъпили сигнали/жалби, касаещи управление на отпадъците. Според предмета на 

подадените сигнали/жалби, те могат да бъдат класифицирани в две основни групи: 

 17 бр. за наличие и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места; 

 4 броя за извършване на дейности с отпадъци без документ по чл.35 от ЗУО и др.; 

Проследено е изпълнението на дадените предписания (предимно за почистване). За 

констатираните нарушения са съставени 7 бр. АУАН на физически лица,  издадени са 3 бр.  

НП на стойност 4 200 лв.  

През 2021 г. изпълнението на плана за контролната дейност по прилагане на ЗУО и 

наредбите към него е 82%, по отношение на планираните обекти. Плановите проверки са 

извършени по приоритети и във връзка с оценката на риска.  

През отчетната година са проведени голям брой извънредни проверки (84 бр.), 

предимно на лица, извършващи нерегламентирано третиране на отпадъци. Предвид 

водените продължителни разследващи действия от органите на прокуратурата, част от 

проверките са проведени в присъствието на представители на МВР и съответните ОП. 

Създаването на организация за този вид проверки, подготовката на изискваната 

документация и справки с голям брой и обем, както и ограниченията във връзка с 

пандемичната обстановка, забави и затрудни провеждането на плановата контролна 

дейност в направлението.  

Горепосочените обстоятелства разкриха и редица слабости в организицията на 

дейностите, документацията, електронните регистри и контрола върху изпълнението на 

поставените задачи в направлението.  Основната причина за горепосочените слабости е 

намаления експертен състав  за извършване на контрол по ЗУО  - 3 бр. експерти за периода 

февруари 2021 г.  - юни 2021 г., поради промяна в структурата на РИОСВ Плевен. През 

периода  юли - декември 2021 г. са включени допълнително 2 бр. експерти от отдел ПД, 

подпомагащи дейността по контрол ЗУО, което и към момента не е достатъчен експертен 

ресурс за покриване на задълженията по текущия и превантивен контрол по ЗУО, издаване 

на резрешения по чл. 35 от ЗУО, както и допълнителната работа по текущите процедури по 

реда на Глава 6, Раздел ІІІ на ЗООС.  

Преодоляването на посочените слабости и увеличаването на експертния и 

административния капацитет са основни предизвикателства пред работата в направлението 

и през настоящата година.  

 

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 2021 г. от направление “БРЗТЗ” към РИОСВ – Плевен са направени 212 броя 

проверки, от които 115 бр. планови и 97 бр. извънредни. Дадени са 14 бр. предписания. 

Съставени са 2 бр. АУАН, които не са по сигнали. Издадени са 4 бр. заповеди за налагане 

на принудителна административна мярка (ПАМ). През 2021 г. са издадени 2 бр. 

наказателни постановления - за 1 бр. АУАН, съставен през 2020 г., и за 1 бр. АУАН, 

съставен през 2021 г. За 1 бр. АУАН, съставен през 2021 г. не е издадено НП, тъй като 

нарушителят не е намерен, за да му бъде връчен АУАН. Извършените планови проверки са 

115 бр., с които са проверени всички 115 бр. планирани за проверка обекти.  
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Извършените 212 бр. проверки през 2021 г. са на 197 бр. обекта и са с 6 бр. по-малко в 

сравнение с предходната 2020 г., когато са били извършени 218 бр. проверки на 196 обекта.  

 

 

Защитени територии и зони  

По Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 36 бр. проверки, от които 20 

бр. планови и 16 бр. извънредни; дадени са 5 бр. предписания, няма съставени АУАН. 

Издадена е 1 бр. заповед за налагане на ПАМ. 

Извършените 36 бр. проверки по ЗЗТ през 2021 г. са с 9 бр. по-малко от тези през 

предходната 2020 г. (през 2021 г. са извършени 9 бр. извънредни проверки по-малко от тези 

през предходната 2020 год.). 

 

Извършените 20 бр. планови проверки са на следните защитени територии: ЗМ 

"Катината", земл. с. Загражден, общ Д. Митрополия; ПЗ ”Карлуковски карстов комплекс с 

пещерите “Темната дупка”, “Проходна”, “Свирчовица”, “Банковица” и “Хайдушката 

дупка”, земл. с. Карлуково; ПЗ "Срупаница", земл. с. Карлуково и гр. Луковит, общ. 

Луковит; ЗМ "Кайлъка", земл. гр. Плевен; ЗМ "Черковното бранище", земл. с. Брестово; ЗМ 

"Сопот", земл. с. Брестово, общ. Ловеч; „Чолашки орман“, земл. с. Ореховица, общ. Д. 

Митрополия; ЗМ "Микренска усойна", земл. с. Борима; ЗМ "Усойната", земл. с. Борима, 

общ. Троян; ЗМ "Шумата", земл. с. Крушуна; ЗМ "Люляката", земл. с. Крушуна, общ. 

Летница; Резервати "Милка" и "Китка", поддържан резерват "Персински блата", земл. гр. 

Белене, общ. Белене; ЗМ "Драгойчев камък", земл. гр. Троян, общ. Троян; ЗМ "Китката", 

земл. с. Радювене; ЗМ "Лещака", земл. с. Горно Павликени, общ. Ловеч; ЗМ "Десеткар", 

земл. с. Черни Вит, общ. Тетевен; ЗМ "Петко бунар", земл. с. Голец, общ. Угърчин; ПЗ 

"Пещера Лястовица", земл. с. Гложене, общ. Тетевен. Проверките са относно спазване 

режима на забрани, определен в ЗЗТ, заповедите за обявяване на защитените територии и 

Плана за управление на ЗМ "Кайлъка". Нарушения са установени в 4 бр. защитени 

територии, а именно: 

- в ПЗ ”Карлуковски карстов комплекс“ – установено е, че в пещера “Проходна” не са 

премахнати новите катерачни маршрути (5 бр. в „Сектор Б-източен вход, дясна стена“; 3 бр. 

в „Сектор В – входна част, дясна стена“; 1 бр. в „Сектор Ж – западен вход, дясна стена“), 

констатирани при проверка през 2020 г. в нарушение на режима на дейностите, определен 

със Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 32/2018 г.), неразделна част от 

която са общ план и индивидуални схеми на катерачни маршрути. Установени са и две 

огнища в пещера “Свирчовица”, също в нарушение на забраните в т.1-т.15 от Заповед №РД-

71/09.02.2018 г. на МОСВ. По време на проверката е невъзможно да се установи кой и кога 

е създал новите катерачни маршрути, както и кой и кога е палил огън. Собствеността на 

пещерите не е регламентирана с нормативен акт; 

- в ПЗ "Срупаница" – установено е, че има поставен макет на слънце върху скалите, 

която дейност не е съгласувана с РИОСВ – Плевен. По време на проверката е невъзможно 

да се установи кой и кога е поставил макета; 

- в ЗМ "Кайлъка" – установено е, че част от ПИ № 56722.627.1 (вид територия 

„Защитена“, НТП „Обществен извънселищен парк, горски парк“) е разоран. Наложена е 

ПАМ със зап. №РД 0268/12.05.2021 г. на собственика на имота - Обл. управител – гр. 

Плевен, за предприемане на действия за предотвратяване на разораването; 

- в ЗМ "Китката" – установена е незаконна сеч. Дадени са два бр. предписания на 

собственика на имота – ТП ДГС Ловеч (за предоставяне на документи във връзка с 

проведената сеч в съседен на ЗМ имот и за маркиране на границата на ЗМ), които са 

изпълнени. Установено е, че ТП ДГС Ловеч е подала сигнал в РПрокуратура-Ловеч за 

незаконната сеч. След установяване на нарушителя ще бъдат предприети необходимите 

действия.  

 

Извършените 16 бр. извънредни проверки са на следните защитени територии: 
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- ПЗ "Карлуковски карстов комплекс…..", с. Карлуково (4 бр.) във връзка със: 

• съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ - снимки на филм в пещера "Свирчовица"; 

нарушения не са установени; 

 сигнал с вх. №ОИК-3-92/14.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен за спускане на 

въжета за бънджи и рапел в пещера „Проходна"; нарушения не са установени; 

 съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ – снимки на филм в пещери „Проходна“ и 

„Свирчовица"; нарушения не са установени; 

 непремахнати нови катерачни маршрути в пещера “Проходна”, констатирани 

при проверките през 2020 г. и началото на 2021 г., в нарушение на режима на 

дейностите, определен със Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ 

бр. 32/2018 г.); проверката е съвместно с представител на МОСВ;  

- ЗМ "Кайлъка" (6 бр. проверки), във връзка с: 

 установен незаконен паркинг в ПИ №56722.537.34, земл. гр. Плевен, вид 

територия „Защитена“, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, със 

собственик „АНДРЕЕВИ“ ООД. Дадено е предписание на собственика на 

имота, за премахването му до 15.12.2021 г.; по молба на собственика срокът е 

удължен с една година; 

 заявление на Фондация "Аз съм Кайлъка" за нова туристическа пътека; 

 съгласувана дейност – провеждане на Мото събор на Сдружение "Мото клуб 

Огнени сенки" – Плевен; нарушения не са установени; 

 несъгласувана дейност - изграждане на парково осветление с фотосоларни 

осветителни тела (писмо изх. №4503/1/27.07.2021 г. на РИОСВ – Плевен). При 

проверката на място е установено, че по границите на ПИ №56722.621.5, ПИ 

№56722.621.12, ПИ №56722.621.22, ПИ №56722.621.32 има поставени 58 бр. 

паркови осветителни тела. Дадено е предписание на Община Плевен с изх. 

№4503/5/15.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен да се представи заверено копие от 

Разрешение за поставяне на парковите осветителни тела. Предписанието е 

изпълнено; предоставена е и извадка от Кадастрален план на „Кайлъка“ от 1959 

г. с отразено парково осветление в гореописаните участъци; 

 изпълнение на ПАМ, дадена със зап. №РД 0268/12.05.2021 г. на РИОСВ-

Плевен на Областна Администрация, гр. Плевен, за упражняване на контрол в 

качеството си на собственик на разорания ПИ №56722.627.1 (с НТП 

„Обществен извънселищен парк, горски парк“), за възстановяване ползването 

на посочения имот по начин на трайно ползване. Областна администрация 

Плевен е предприела действия за изпълнение на предписанието, като е 

изпратила писмо с изх. № ДС-27-16(1)/28.05.2021 г. до собственика („Уърлд 

Уайнс“ ООД) и арендатора („Напредък 2020“ ООД) на съседния ПИ 

№56722.246.1 (с НТП „Нива“), като ги е уведомила, че следва да прекратят 

неправомерното обработване на ПИ № 56722.627.1. При проверката на място е 

установено, че в част от имота е извършена дълбока оран. В момента на 

проверката няма механизация и не се извършва разораване. На проверката 

присъства и управителят на „Напредък 2020“ ООД, на когото е обяснено, в кой 

участък да не се навлиза и използва като обработваема земя; 

 премахване на дървета и храсти в ПИ №56722.618.1, земл. гр. Плевен, без 

съгласуване от РИОСВ – Плевен; предприети са действия за установяване на 

извършителя. 

- ПП "Персина" във връзка с последващ контрол по зап. №РД 0227/03.07.2020 г. на 

директора на РИОСВ – Плевен за преустановяване разораването на ПИ 51723.89.1, гр. 

Никопол, от Община Никопол, констатирано след сигнал с вх. №ОИК-3-55/2020 г. през 

2020 г. Предписанието не е изпълнено; на Община Никопол е наложена ПАМ по ЗБР със 

зап. №РД 0399/26.07.2021 г. за преустановяване на разораването в ПИ 51723.89.1, който 

попада и в защитена зона BG0000396 “Персина”; 
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- ПЗ "Марата", с. Крушуна (2 бр. проверки), във връзка със сигнал с вх. №ОИК-3-

86/01.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен за непочистени и паднали дървета около Крушунските 

водопади. При проверката е установено наличие на паднали сухи клони и части от стволове 

на дървета. Дадено е предписание за премахването им. При последваща проверка е 

установено, че предписанието е изпълнено; 

- ПЗ Водопад "Скока", земл. гр. Тетевен, във връзка с подадено заявление за 

съгласуване на сеч на изкоренени дървета, паднали от бурята на 26.06.2021 г.; 

- ЗМ "Китката", земл. с. Радювене, във връзка с последващ контрол на предписание за 

маркиране на границата на ЗМ, дадено с Констативен протокол от планова проверка на 

защитената територия; предписанието е изпълнено; 

- ЗМ ”Остров Малък Борил”, с. Байкал, във връзка със сигнал с вх. №ОИК-3-

115/16.12.2021 г. на РИОСВ – Плевен за поголовна сеч на вековни дървета на остров в р. 

Дунав, който е защитена зона по Натура и природна забележителност. От направената 

проверка е установено, че ЗМ ”Остров Малък Борил” не попада в границите на защитени 

зони от мрежата Натура 2000, в ЗМ ”Остров Малък Борил” няма обявени за защитени 

вековни дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. С Решение №07-

ОС/2016 г. на МОСВ е съгласуван Горскостопански план на ТП ДГС „Плевен“, 2015 г., 

който предвижда на територията на ЗМ ”Остров Малък Борил”, в подотдели с култивирана 

топола, провеждане на гола сеч 100% с последващо залесяване с черна топола чрез пълна 

оран с тракторна тяга. Дадени са 2 бр. предписания на ТП ДГС Плевен за залесяване на 

подотделите с фиданки от местни видове в срок от три години и представяне в РИОСВ – 

Плевен на технологичните планове за залесяване и документи за произход на залесителния 

материал преди извършване на залесяването. 

 

Съгласувани са по §7 от ЗЗТ следните дейности: 

- заснемане на филми (4 бр.) в ПЗ "Карлуковски карстов комплекс” – в пещери 

Свирчовица и Проходна, с. Карлуково; 

- направа на туристическа пътека – Римски път, в ПЗ „Чернелка“; 

- пръскане срещу кърлежи в ЗМ „Кайлъка“; 

- провеждане на мотосъбор в ЗМ „Кайлъка“. 

Не са съгласувани дейности (2 бр.) по §7 от ЗЗТ в ЗМ „Кайлъка“ за уейкборд и за 

изграждане на парково осветление с фотосоларни осветителни тела, поради недопустимост 

на дейностите спрямо режима, определен с Плана за управление на защитената територия. 

 

Изготвени са Схеми за оповестяване на всички нива при възникване на пожари в ЗТ- 

изключителна държавна собственост - Резервати "Милка" и "Китка", Поддържан резерват 

"Персински блата", земл. гр. Белене. 

 

 

По глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР са направени 25 бр. проверки, 

от които 19 бр. планови и 6 бр. извънредни; дадени са 6 бр. предписания, няма съставени 

АУАН. Издадени са 3 бр. заповеди за налагане на ПАМ. 

Извършените 25 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР през 

2021 г. са с 2 бр. повече в сравнение с 2020 г. (През 2021 г. са били планирани с 13 броя 

повече проверки, в сравнение с 2020 г., но са извършени с 11 бр. извънредни проверки по-

малко в сравнение с 2020 г.). 

Извършените 19 бр. планови проверки са за: 

- спазване режима на забрани, определен в заповедта за обявяване на защитената зона 

(ЗЗ) BG0002096 "Обнова". Проверени са две пасища в землището на с. Българене, общ. 

Левски; нарушения не са установени; 

- спазване на условията в Решение №ПН-7 ОС/2020 г. на РИОСВ-Плевен за подотдели 

265 б, 265 г, 265 е, 266 п, земл. с. Бохот, попадащи и в ЗМ „Кайлъка“ и в ЗЗ BG0000240 

“Студенец”; нарушения не са установени; 
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- спазване режима на забрани, определен в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002110 

"Априлци"; проверен е ПИ №52218.26.41, з-ще гр. Априлци, с НТП „Ливада“; нарушения 

не са установени; 

- спазване режима на забрани, определен в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002111 

"Велчево"; проверен е ПИ №10567.28.29, земл. с. Велчево, с НТП „Ливада“; нарушения не 

са установени; 

- спазване на условията в Решение №ПН 179-ОС/2020 г. на РИОСВ-Плевен за сечи в 

подотдели, съгласно ГСПлан на ДГС - Лесидрен, 2014 г.; в проверените подотдели 

нарушения не са установени; 

- спазване режима на забрани, определен в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000332 

"Kарлуковски карст"; проверен е ПИ №62503.316.3, з-ще с. Реселец, с НТП „Пасище“; 

нарушения не са установени; 

- спазване условията в Решение №07-ОС/2016 г. на МОСВ, с което е съгласуван 

ГСПлан на ТП ДГС Плевен. Установено е, че има нарушение на т.1 от условията, като е 

проведена гола сеч на келяв габър в подотдел, попадащ в ЗЗ BG0000332 "Kарлуковски 

карст"; сечта е проведена през април 2019 г. Дадени са предписания да не се провежда гола 

сеч на келяв габър в останалите подотдели (37-к и 49-ф), попадащи в ЗЗ BG0000332 

"Kарлуковски карст"; 

- спазване условията в Решение №ПН 155-ОС/2020 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувана Горскостопанска програма (ГСП), попадаща в ЗЗ “Деветашко плато” 

BG0000615 и ЗЗ “Деветашко плато” BG0002102, с възложител - физическо лице. При 

проверката е установена сеч на единични дървета от космат дъб и цер в нарушение на т. 1 

от условията в Решението, но не е установено кога и кой е провел сечта на тези дървета; 

- спазване на условия в Решение №ПН 156-ОС/2020 г. на РИОСВ – Плевен, с което е 

съгласувана ГСП, попадаща в ЗЗ “Деветашко плато” BG0000615 и ЗЗ “Деветашко плато” 

BG0002102, на възложител - физическо лице. При проверката е установено несъответствие 

между съгласуваното ползване в ГСП и добитото от сечта. За установеното е уведомена 

РДГ-Ловеч; 

- спазване режима на забрани, определен в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002095 

"Горни Дъбник - Телиш" - проверен е ПИ № 72206.79.6, з-ще с. Телиш, общ. Червен бряг, с 

НТП „Пасище“; нарушения не са установени; 

- спазване условията в Решение №ПН 125-ОС/2020 г. с което е съгласувана ГСП, 

попадаща в ЗЗ BG0000240 “Студенец” и BG0000240 “Студенец”, с възложител - физическо 

лице; нарушения не са установени; 

- спазване условията в Решение №ПН 82-ОС/2020 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувана ГСП, попадаща в ЗЗ BG0000240 “Студенец” и BG0000240 “Студенец”, с 

възложител - физическо лице; нарушения не са установени; 

- спазване режима на забрани, определен в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002083 

"Свищовско - Беленска низина" - проверен е ПИ 03366.173.30, с НТП „Пасище“, з-ще гр. 

Белене, общ. Белене; нарушения не са установени; 

- спазване режима на забрани, определен в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002128 

„Централен Балкан – буфер“ - проверен е ПИ №62579.500.281, с НТП „Пасище“, з-ще с. 

Рибарица, общ. Тетевен; нарушения не са установени; 

- спазване на условията от Решение №ПН 102-ОС/2020 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувано инвестиционно предложение на Община Белене - „Изграждане на „Парк-

мемориал на лагера „Белене“ в ПИ № 03366.2.50, землище на гр. Белене, общ. Белене“, 

попадащ в ЗЗ BG0000396 “Персина” и ЗЗ BG0002017 “Комплекс Беленски острови”. 

Установено е, че за обекта няма издадено строително разрешение, а на място не са 

извършвани дейности във връзка с реализирането му; 

- спазване на условията от Решение №ПН 165-ОС/2020 г. на РИОСВ – Плевен, с което 

е съгласувано инвестиционно предложение на юридическо лице за изграждане на жилищни 

сгради в ПИ №62579.83.23, с. Рибарица, общ. Тетевен, попадащ в ЗЗ BG0001493 

“Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”. Установено е, че за 
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обекта няма издадено строително разрешение, а на място не са извършвани дейности във 

връзка с реализирането му. 

- спазване на условията от Решение №17-ОС/2020 г. на МОСВ, с което е съгласуван 

"Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства в площ "Искър", 

гр. Искър, обл. Плевен“, попадащ в ЗЗ BG0000613 “Река Искър”. На място е установено, че 

са реализирани два проучвателни сондажа, но представителят на възложителя не разполага 

с информация за географските им координати, дълбочината им, дата (период), когато са 

извършени сондажните дейности и документация, доказваща, че е проведен подробен 

инструктаж на участниците в геолого-проучвателните работи, съгласно условие 5. от 

Решение №17-ОС/2021 г. на МОСВ, поради което е извършена и извънредна проверка по 

документи;  

- спазване на условията от Решение №ПН 12-ОС/2020 г. на Директора на РИОСВ - 

Плевен за ИП "Монтиране на два броя преместваеми контейнери за съхранение на 

селскостопански инвентар и селскостопанска продукция" в ПИ 81476.401.1, з-ще с. 

Чифлик, общ. Троян, попадащ в ЗЗ BG0001493 "Централен Балкан - буфер". Дадени са 2 бр. 

предписания във връзка с установеното терасиране на имота и наличен изкоп с тръби към 

него, които не са съгласувани с Решение № ПН12-ОС/2020 г. Едното от предписанията е 

изпълнено, съгласно представените документи в РИОСВ – Плевен. Предстои проверка на 

място за изпълнение на второто предписание (да се направи обратно засипване със земни 

маси на изкопа, установен в имота, и да се демонтират тръбите водещи към него); 

- спазване режима на забрани, определен в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000269 

"Пещера Лястовицата" - проверен е ПИ №15165.405.22 с НТП „Природна 

забележителност“, з-ще с. Гложене, общ. Тетевен; нарушения не са установени. 

 

Извършените 6 бр. извънредни проверки са за: 

- последващ контрол по зап. №РД 0232/06.07.2020 г. на директора на РИОСВ – 

Плевен за упражнен контрол от ДП "Фонд Затворно Дело" за преустановяване разораването 

на ПИ№03366.2.81 и ПИ№03366.2.84 (с НТП „Пасище“), гр. Белене, (попадащи в ЗЗ 

BG0000396 “Персина” и ЗЗ BG0002017 “Комплекс Беленски острови”); през м. май на 

място е установено, че имотите през есента са засети с пшеница. След проверката ДП 

"Фонд Затворно Дело" е представило писмо с вх. №4582/1/23.08.2021 г. на РИОСВ – 

Плевен за предприети действия – прекратяване на договора с изпълнителя на 

агротехнически услуги, обявяване на нова обществена поръчка за изпълнител и обграждане 

на имотите с колчета, с цел информиране на новия ползвател, докъде може да обработва 

земята; 

- проверка по чл. 15, ал. 3 от Наредбата за ОС, за подадено от физическо лице 

Уведомление с вх. №2622/16.04.2021 г. на РИОСВ - Плевен за ИП „Създаване на нива“ в 

ПИ №№ 1723.110.14, 51723.110.15, 51723.110.16, 51723.110.17, 51723.120.17, 51723.120.19, 

гр. Никопол, с НТП „Земеделска“ и НТП „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, 

„Овощна градина“ и „Изоставено трайно насаждение“. Установено е, че състоянието на 

имотите на терен не отговаря на посочения НТП. Изискано е становище на РДГ-Ловеч, 

което потвърждава, че два от имотите - №№ 1723.110.14, 51723.110.15, са инвентаризирани 

като гори. Издадено е Решение № ПН 115-ОС/23.07.2021 г. за прекратяване на започналата 

процедура, поради недопустимост на ИП спрямо режима на ПП „Персина“, определен в 

т.3.3 от заповедта за обявяване – забрана за намаляване на горските площи; 

- проверка по чл. 15 ал. 3 от Наредбата за ОС, във връзка с подадено уведомление за 

съгласуване на ИП "Извършване на рибностопанска дейност, чрез използване и 

стопанисване на съществуващ рибарник в ПИ 03366.517.48, 03366.513.35, 03366.513.36, 

03366.513.34, 03366.515.29, 03366.517.51, м. „Лунгата“, земл. гр. Белене". Имотите попадат 

в ЗЗ BG0000396 „Персина“. Целта на проверката е да се установи достоверността на 

информацията от Уведомлението по отношение състоянието в момента на рибарниците, 

вкл. има ли местообитания на Горчивка - вид, предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 

„Персина“. В проверката участва представител на ИБЕИ – БАН, София. Установено е, че 
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рибарниците са в различно състояние – някои са пресъхнали, а в други има вода, вкл. 

находище на защитен растителен вид – Щитолистни какички. Изготвено е становище от 

ИБЕИ – БАН, София, че реализирането на ИП няма да окаже пряко или косвено 

въздействие върху местообитанията на горчивката. Изготвена е преценка по чл. 40 от 

Наредбата за ОС; 

- застрашени от значителна туристическа активност колонии на екземпляри от вида 

Лалугер, находящи се в три имота в землищата на гр. Луковит и с. Карлуково, във връзка с 

информация на Сдружение „Асоциация наука за природата“ от писмо с вх. 

№5058/24.0.2021 г. на РИОСВ - Плевен. Видът е предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 

“Карлуково”. Установено е, че в имотите има колонии на лалугер, а в единия от тях (ПИ 

№36511.17.39, с НТП „Пасище“, землище с. Карлуково, собственост на Община Луковит), 

има и временни/преместваеми маси/сергии за продажба на сувенири и др. (в близост до 

входа на пещера „Проходна“), както и паркирани автобуси и леки автомобили. Наложена е 

ПАМ на Община Луковит със зап. №РД 0633/03.12.2021 г., със срок за изпълнение 

01.03.2022 г., да се предприемат действия за ограничаване и предотвратяване паркирането 

на моторни превозни средства в границите на ПИ №36511.17.39; 

- спазване на условията от Решение №17-ОС/2020 г. на МОСВ, с което е съгласуван 

"Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства в площ "Искър", 

гр. Искър, обл. Плевен“, след проведена планова проверка и снети с GPS координати на 

реализираните сондажи. Установено е, че единият сондаж е реализиран в природно 

местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества, в нарушение на 

условие от Решение №17-ОС/2020 г. Дадени са 2 бр. предписания да се предоставят в 

РИОСВ – Плевен данни за двата реализирани проучвателни сондажа в площ „Искър“ и 

документация, доказваща, че е проведен подробен инструктаж на участниците в геолого-

проучвателните работи, съгласно условие т.5. от Решение №17-ОС/2021 г. на МОСВ. 

Предписанията са изпълнени. Предстои съставянето на АУАН; 

- разораване, установено от ДФ „Земеделие“ през 2020 г. в ПИ №№20420.130.8, 

20420.131.4 и 20420.263.6, з-ще с. Деветаки, по писмо на МОСВ с вх. №5230/02.09.2021 г. 

на РИОСВ – Плевен. При проверката на място е установено, че два от имотите с НТП 

„Пасище“ и „Ливада“ (попадащи в ЗЗ BG0000615 "Деветашко плато"), са частично 

разорани, без съгласуване от РИОСВ - Плевен. Ще бъдат предприети действия за 

преустановяване на разораването. 

 

Проведени са процедури за обществени обсъждания на проектозаповеди за обявяване 

на ЗЗ BG0000615 “Деветашко плато”, ЗЗ BG0000396 „Персина“ и ЗЗ BG0001014 

„Карлуково“. 

 

 

Биологично разнообразие 

По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (без глава ІІ “Национална 

екологична мрежа” от ЗБР) направените проверки са общо 97 бр., от които 28 бр. 

планови и 69 бр. извънредни; няма дадени предписания; съставен е 1 бр. АУАН. 

Извършените 97 бр. проверки по ЗБР (без глава ІІ “Национална екологична мрежа” от 

ЗБР) през 2021 г. са с 9 бр. повече в сравнение с предходната 2020 г., когато са били 

извършени 88 проверки. (През 2021 г. са били планирани с 2 бр. повече проверки в 

сравнение с 2020 г., а извънредните проверки през 2021 г. са със 7 бр. повече в сравнение с 

2020 г.). 

 

Извършени са 48 бр. извънредни проверки за установени екземпляри от защитени 

видове (от Приложение №3 на ЗБР) в безпомощно състояние, мъртви или препарирани, 

както и на опасно гнездо на защитен вид, а именно: 

- 15 екз. от вида Бял щъркел, намерени в с. Долни Луковит, с. Дъбован, с. Вълчитрън, 

гр. Никопол, с. Староселци, с. Българене, с. Милковица, гр. Искър, с. Бохот, обл. Плевен; с. 
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Слатина, с. Дерманци, обл. Ловеч; 1 екз. от вида Малък воден бик от с. Ъглен, обл. Ловеч; 2 

екз. от вида Малък ястреб от с. Йоглав и с. Лешница, обл. Ловеч; 2 екз. от вида Голям 

ястреб от гр. Плевен; 3 екз. от вида Керкенез от гр. Плевен, обл. Плевен, с. Бели Осъм и с. 

Бреница, обл. Ловеч; 3 екз. от вида Обикновен мишелов от с. Гривица, гр. Плевен, с. 

Българене, обл. Плевен; 2 екз. от вида Орко от с. Черни Осъм и гр. Априлци, обл. Ловеч; 7 

екз. от вида Домашна кукумявка от гр. Плевен и с. Черковица; 3 екз. от вида Горска 

улулица от с. Румянцево, гр. Троян и гр. Ябланица, обл. Ловеч; 1 екз. от вида Горска ушата 

сова от гр. Плевен; 2 екз. от вида Голям синигер от гр. Плевен; 1 екз. от вида Сирийски 

пъстър кълвач от гр. Плевен; 1 екз. от вида Авлига от с. Брестово, обл. Ловеч; 1 екз. от вида 

Градска лястовица от с. Реселец, обл. Плевен. Птиците са изпратени в Спасителен център, 

гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане; 

- 1 екз. Шипоопашата костенурка от гр. Плевен, изпратена чрез Спасителен център-

Стара Загора в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, 

Фондация "Геа Челониа", с. Баня; 

- 2 екз. от вида Бял щъркел от с. Дъбован и гр. Койнаре, обл. Плевен, изпратени в 

зоопарк „Кайлъка“, гр. Плевен, за лечение и отглеждане; 

- 2 екз. от вида Керкенез и 1 екз. от вида Бял щъркел (опръстенен в Унгария), от гр. 

Плевен, които са пуснати на свобода в подходящ район; 

- 1 паднал от гнездото млад екз. от вида Градска лястовица от гр. Плевен – пуснат в 

друго достъпно гнездо в гр. Плевен;  

- 2 мъртви екз. от вида Бял щъркел, намерени под метален ел. стълб в с. Буковлък, 

обл. Плевен са оставени на място; 

- по сигнал с вх. №ОИК-3-36/2021 г. на РИОСВ-Плевен за намерени мъртви 

екземпляри от защитени видове животни в Приложение №3 на ЗБР, находящи се в с. 

Лазарово, общ. Кнежа, обл. Плевен е установено на място, че такива няма; 

- при извършени 2 бр. извънредни проверки по сигнал с вх. №ОИК-3-46/2021 г. на 

РИОСВ-Плевен за опасно надвиснали над ел. проводниците клони от щъркелово гнездо, 

разположено върху метален ел. стълб в гр. Луковит, е установено, че сигналът е 

основателен. Клоните внимателно са изрязани от представители на "ЧЕЗ Разпределение 

България" АД, гр.София, като е установено от тях, че в гнездото няма яйца и малки; 

- при извършена извънредна проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-85/2021 г. на РИОСВ-

Плевен за превозване с бус на препариран екземпляр от защитен вид Малък ястреб, в гр. 

Плевен, е установено, че собственик на автомобила е юридическо лице; от извършената 

проверка в помещения на фирмата не са установени препарирани екземпляри. 

 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на влажни зони в области Ловеч и Плевен, 

по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Дунав и р. Осъм във връзка с 45-то среднозимно 

преброяване на водолюбиви птици 2021 г. Нарушения не са установени. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на гнездова колония на чапли от защитени 

видове, включени в Приложение №3 на ЗБР, находяща се в землището на с. Еница, общ. 

Кнежа. Гнездата се намират върху дървета до брега на микроязовир (под стената на яз. 

Еница). Гнездящи екземпляри не са установени. 

 

Извършени са 4 бр. извънредни проверки за спазване на условията в Разрешителни на 

МОСВ, издадени по реда на Наредба №8/2003 г. на МОСВ, а именно: 

- в Разрешително №828/2020 г. на МОСВ за защитени видове прилепи, Дейностите са 

осъществявани в пещера Мандрата, землище с. Чавдарци, общ. Ловеч; нарушения не са 

установени; 

- в Разрешително №827/2020г. на МОСВ за защитени видове прилепи. Дейностите са 

осъществявани в ПЗ "Деветашка пещера", землище с. Деветаки и с. Дойренци, общ. Ловеч; 

нарушения не са установени; 
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- в Разрешително №830/2020г. на МОСВ за защитени видове прилепи. Дейностите са 

осъществявани в ПЗ "Деветашка пещера", землище с. Деветаки и с. Дойренци, общ. Ловеч; 

нарушения не са установени; 

- в Разрешително №757/2018 г. на МОСВ, издадено на "ЧЕЗ Разпределение България" 

АД за разрушаване и повдигане върху метална платформа на гнездо на Бял щъркел върху 

ел. стълб, в с. Българене, общ. Левски; нарушения не са установени. 

Приключени са 9 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. 

Извършени са 3 бр. планови проверки на зоопарковете в гр. Ловеч, гр. Плевен и гр. 

Кнежа за спазване на условията в лицензите им. Нарушения в зоопаркове Плевен и Ловеч 

не са установени. В зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа е установено, че не са спазени част от 

условията в Лиценз №30/2019 г. на МОСВ. Изпратено е писмо до МОСВ с предложение за 

налагане на мерки по чл. 61 и чл. 62 от ЗБР. Извършена е специализирана проверка на 

зоопарк-Кнежа от МОСВ с участието на представител на РИОСВ – Плевен, след която е 

изготвен Доклад до министъра на ОСВ. С писмо на МОСВ с вх. №4606/3/15.11.2021 г. е 

разпоредено в срок 2 години в зоопарка да се извърши планиране и реализиране на 

реконструкцията на загражденията, в които се отглеждат лъвове и примати. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка (по жалба с вх. №ОИК-2-5/2021г. на РИОСВ-

Плевен) на Зоопарк - гр. Ловеч за лошо отношение към тигрите от гледачите. По време на 

проверката нарушения не са установени. Животните са спокойни, персоналът е 

инструктиран за работа с диви животни. 

 

Извършени са 2 бр. планови проверки на екземпляри от видове, попадащи в 

Приложения А и Б на Регламент 338/97, стопанисвани от физически лица и находящи се в 

гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия (на живи екземпляри), и гр. Ябланица, общ. 

Ябланица, (на препарирани екземпляри - ловни трофеи). Нарушения не са установени. 

Извършени са 5 бр. извънредни проверки на размножени екземпляри от видове, 

включени в Приложение А и Б към Регламент (ЕО) №338/97, във връзка със Заявления за 

издаване на регистрационни карти: 

- на екземпляри от вида Сив папагал-Жако в с. Сопот, обл. Ловеч; 

- на екземпляри от вида Китайски александър в гр. Тръстеник, обл. Плевен; 

- на екземпляри от вида Японски жерав в с. Сопот, обл. Ловеч;  

- на екземпляр от вида Хибридна ара – Харлиголд в с. Радишево, обл. Плевен. 

- на екземпляр от вида Розово какаду в с. Радишево, обл. Плевен. Установено е, че 

екземплярът не притежава естествената окраска на дивата форма, в резултат на цветна 

мутация, поради което не подлежи на регистрация; 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на екземпляри от видове папагали 

(Червеношапчест папагал и Зеленобуза зеленка), включени в Приложение Б към Регламент 

(ЕО) №338/97, в с. Черни Осъм, обл. Ловеч, във връзка с Обяснение към АУАН 

№061/04.12.2020 г. на РИОСВ-Плевен. 

Издадени са 43 бр. регистрационни карти на екземпляри от видове, включени в 

Приложенията на Регламент 338/97. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоомагазин гр. Ловеч. Нарушения не са 

установени. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Общински пазар - гр. Червен бряг, относно 

търговия със защитени видове от Приложение №3 на ЗБР. Нарушения не са установени. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Природонаучен музей - с. Черни Осъм. 

Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 8 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на 

охлюви в с. Обнова, общ. Левски; гр. Плевен, с. Пелишат, общ. Плевен; гр. Червен бряг, 
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общ. Червен бряг; с.Умаревци, с. Дойренци, общ. Ловеч; с. Дерманци, общ. Луковит; гр. 

Угърчин, общ. Угърчин. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на пункт за събиране и изкупуване на охлюви 

в гр. Ловеч, във връзка с т. 6. от зап. №РД-361/09.04.2004 г. на МОСВ и писмо с 

декларирани количества охлюви, неизнесени до края на м. юни. 

 

Извършени са 10 бр. планови проверки на защитени дървета: Полски бряст, земл. с. 

Крета, общ. Гулянци; Летен дъб (4 екз.), земл. с. Крета, общ. Гулянци; Летен дъб, земл. с. 

Крета, общ. Гулянци; Полски бряст, земл. с. Радомирци, общ. Червен бряг; Летен дъб (5 

екз.) и Цер (1 екз.), земл. с. Градище, общ. Левски; Летен дъб (18 екз.), Цер (1 екз.) и Благун 

(1 екз.), земл. с. Петърница, общ. Д. Дъбник; Летен дъб, земл. с. Лазарово, общ. Кнежа; 

Летен дъб, земл. с. Ореховица, общ. Д. Митрополия; Летен дъб, земл. гр. Кнежа, общ. 

Кнежа; Космат дъб (16 екз.), земл. с. Къшин, общ. Плевен. Нарушения не са установени, с 

изключение на поставено чакало върху едно от дърветата в земл. с. Къшин. Предприети са 

действия за премахването му. 

Извършени са 6 бр. извънредни проверки на защитени дървета: 

- 2 бр. проверки на дървета от видовете Цер и Космат дъб (земл. с. Горни Дъбник, 

общ. Д. Дъбник); нарушения не са установени; 

- 2 бр. проверки на четири дървета от вида Летен дъб (в два имота в с. Г. Желязна, 

собственост на физ. лице). Едната от проверките е по сигнал ОИК-3-70/09.08.2021 г. за 

паднали клони от защитено дърво и нанесена щета върху ограда. От другата проверка е 

установено, че два екземпляра са необратимо увредени, за което са предприети действия за 

заличаването им от регистъра на защитените дървета; 

- Летен дъб, гр. Искър (в двора на църквата), общ. Искър; нарушения не са устновени; 

- Летен дъб, земл. с. Николаево, общ. Плевен; нарушения не са установени; 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на окастрени дървета в с. Къшин, общ. 

Плевен (по писмо от МОСВ с вх. №4070/30.06.2021 г. на РИОСВ-Плевен). Установено е, че 

дърветата не са защитени по смисъла на ЗБР. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитено растение - Горски вечерник 

(Hesperis sylvestris), находящо се в м. Чолашки орман, с. Ореховица, общ. Д. Митрополия. 

Нарушения по чл. 40 от ЗБР не са установени. 

 

По Закона за защита на животните са направени 3 бр. извънредни проверки. Няма 

дадени предписания и съставени АУАН. 

През 2021 г. са направени с 3 бр. извънредни проверки по-малко в сравнение с 2020 г. 

Две от проверките са във връзка със Заявления за издаване на регистрационни карти 

по Закона за защита на животните: 

- на размножени екземпляри от видовете Ръждивоврато кенгуру, Сърна и Черен лебед, 

находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин; 

- на размножен екземпляр от вида Елен лопатар, находящ се в гр. Долна Митрополия, 

общ. Долна Митрополия. 

Извършена е и 1 бр. извънредна проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-71/202 г. на 

РИОСВ-Плевен за отглеждане на сърни и елени в с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, от 

физическо лице. Установено е, че сигналът е неоснователен – на посочения адрес няма 

условия и не се отглеждат сърни и елени, а само домашни животни. 

Издадени са 9 бр. регистрационни карти за диви животни по ЗЗЖ. 

 

 

Мониторинг на биологичното разнообразие 

Взето е участие в 45-то средно зимно преброяване на водолюбивите птици и са 

попълнени 62 бр. полеви формуляри от мониторинга в Biomon 

Взето е участие в мониторинг на мечка в области Пазарджик и Смолян и са 
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попълнени 12 бр. полеви формуляри. 

 

 

Лечебни растения 

По Закона за лечебните растения (ЗЛР) са направени 47 бр. проверки, от които 44 

бр. планови и 3 бр. извънредни. Дадени са 3 бр. предписания, които са изпълнени. 

Съставен е 1 бр. АУАН. 

Извършените 47 бр. проверки по ЗЛР през 2021 г. са с 5 бр. по-малко в сравнение с 

предходната 2020 г., когато са били извършени 52 проверки. (През 2021 г. са били 

планирани с 3 бр. проверки повече, в сравнение с предходната 2020 г., но са извършени 8 

бр. извънредни проверки по-малко в сравнение с 2020 г.). 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка по Наредба №2/20.01.2004 г. на МОСВ за 

правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения 

за издадени позволителни за ползване на лечебни растения от ТП ДГС Плевен. Нарушения 

не са установени. 

 

Извършени са 43 бр. планови проверки по Наредба №5/19.07.2004 г. на МЗ и МОСВ 

за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете 

за билки на билкозаготвителни пунктове в: гр. Гулянци, с. Гиген, общ. Гулянци; с. 

Биволаре (2 бр.), общ. Д. Митрополия; с. Бъркач и с. Петърница, общ. Д. Дъбник; с. 

Асеновци, общ. Левски; с. Любеново, гр. Никопол и с. Санадиново, общ. Никопол; с. 

Пелишат, с. Ясен, с. Николаево, гр. Плевен, гр. Славяново, с. Бръшляница (3 бр.), с. Мечка, 

общ. Плевен; гр. Пордим (2 бр.), с. Вълчитрън (2 бр.), общ. Пордим; гр. Червен бряг, общ. 

Червен бряг; гр. Ловеч, с. Слатина, с. Лисец, с. Брестово, общ. Ловеч; с. Дерманци (2 бр.), 

общ. Луковит; с. Глогово, с. Галата, с. Гложене, с. Градежница, общ. Тетевен; с. Орешак, с. 

Дебнево (2 бр.), с. Борима (2 бр.), общ. Троян; гр. Угърчин, с. Катунец, с. Кирчево (2 бр.), 

общ. Угърчин. Установено е, че част от БЗП не работят, а в останалите няма нарушения. За 

единия от БЗП в с. Дебнево са дадени 2 бр. предписания, които са изпълнени. 

 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки по Наредба №5/19.07.2004 г. на МЗ и МОСВ 

на билкозаготвителни пунктове в: 

- гр. Луковит, общ. Луковит; нарушения не са установени; 

- с.Торос, общ. Луковит; установено е, че пунктът не е обявен в РИОСВ – Плевен, а 

наличните количества цвят липа (в процес на първична обработка – сушене) нямат 

документ за произход; дадено е предписание, което е изпълнено; съставен е 1 бр. АУАН; 

- с. Дебнево, общ. Троян; проверка по документи за изпълнение на предписание от 

планова проверка. 

 

Регистрирани са 7 бр. книги за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки. 

 

През м. март е извършено разпределение на количества билки от лечебни растения 

под специален режим на опазване и ползване за област Ловеч през 2021 г. – цвят божур, 

цвят лечебна иглика и стрък ранилист между 10 билкозаготвители в обл. Ловеч. 

 

 

Генетично модифицирани организми 

По Закона за генетичномодифицираните организми (ЗГМО) са направени 4 бр. 

проверки, които са само планови. 

Броят на проверките по ЗГМО през 2021 г. е еднакъв с този през 2020 г., когато 

планираните проверки са били с една по-малко, но е имало и 1 бр. извънредна проверка. 
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Проверени са: опитно поле (с. Чавдарци) на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" - 

ЕООД, гр. Летница; лаборатория по in vitro размножаване на дребноплодни овощни видове 

на Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян; опитно-

демонстрационно поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа; база за биологично 

изпитване: опитно поле в с. Бохот на "Анадиаг България" ЕООД, гр. София. Нарушения не 

са установени. Взети са листни проби за анализ с цел установяване на генетично 

модифицирана ДНК. 

 

През 2021 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 2021 г. са регистрирани 4 бр. жалби, по които е извършена 1 бр. проверка от 

РИОСВ – Плевен, взето е участие в 2 бр. комисии по зап. на директора на СЗДП ТП ДЛС 

"Русалка", а една от жалбите е изпратена по компетентност на Община Никопол. Няма 

съставени АУАН. Няма наложени ПАМ. От жалбите 1 бр. е основателна и 2 бр. са 

неоснователни. Жалбите са за: 

- лошо отношение към тигрите от гледачите в Зоопарк - гр. Ловеч (жалба с вх. №ОИК-

2-5/2021 г. на РИОСВ-Плевен); извършена е 1 бр. извънредна проверка, по време на която 

нарушения не са установени - животните са спокойни, а персоналът е инструктиран за 

работа с диви животни; жалбата е неоснователна; 

- нанасяне на щети върху пчелин в гр. Априлци от екземпляр от вида Кафява мечка 

(жалба с вх. №ОИК-2-6/2021 г. на РИОСВ-Плевен); жалбата е подадена чрез ТП ДЛС – 

Русалка, гр. Априлци; след заповед на директора на ТП ДЛС "Русалка" за комисия, е 

извършен оглед от представители на СЗДП ТП ДЛС "Русалка", РИОСВ-Плевен, община 

Априлци, в присъствието на ощетеното лице и е съставен протокол, включващ 

предложение за изплащане на установените щети. Документацията е изпратена в МОСВ за 

изплащане на щетите; жалбата е основателна; 

- за отрязани клони на дърво в с. Въбел (жалба с вх. №ОИК-2-13/2021 г. на РИОСВ-

Плевен); изпратена е по компетентност на Община Никопол, тъй като в селото няма 

дървета, обявени за защитени; жалбата е неоснователна; 

- нанесена щета на овощна градина от кафява мечка в гр. Априлци (жалба с вх. 

№ОИК-2-14/2021 г. на РИОСВ-Плевен); съставена е комисия от ТП ДЛС "Русалка" и 

РИОСВ-Плевен и в присъствието на жалбоподателя е направен оглед, след който 

комисията счита, че няма основание за изплащане на щети; жалбата е неоснователна. 

 

През 2021 г. са регистрирани 15 бр. сигнали, по които са извършени 11 бр. 

извънредни проверки от РИОСВ – Плевен, дадени са 3 бр. предписания. От сигналите: 4 бр. 

са изпратени по компетентност - на ЧЕЗ Разпределение България АД, ОДБХ-Плевен, 

БДДР- Плевен, РДГ- Ловеч; 4 бр. са основателни и 6 бр. са неоснователни. Няма съставени 

АУАН. Няма наложени ПАМ. Сигналите са с: 

- вх. №ОИК-3-24/2021 – за намерен бял щъркел, умрял вследствие на токов удар до 

необезопасен трафопост в с. Буковлък; сигналът е изпратен по компетентност на "ЧЕЗ 

Разпределение България" АД, които са отговорили, че ще предприемат действия за 

обезопасяване на трафопоста и близкия до него стълб с птицезащитни средства; 

- вх. №ОИК-3-27/2021 – за третирани семена с препарати за растителна защита в нива 

в з-щето на с. Опанец, от което са умрели мишки и три щъркела; сигналът е изпратен по 

компетентност на ОДБХ-Плевен, които са направили проверка и не са установени 

обеззаразени семена, следи от продукти за растителна защита и умрели животни; 

- вх. №ОИК-3-28/2021 – за сеч на дървета и разширяване устието на рекичка, вливаща 

се в р. Вит в с.Садовец, до моста за с. Бъркач; сигналът е изпратен по компетентност на 

БДДР- Плевен. Предоставена е информация от извършената проверка на място, при която 

не е констатирана дейност по разширяване на р. Садовска бара, но има следи от премахване 
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на дървесна и храстовидна растителност в изминал период от време. След изискана 

информация, от Община Д. Дъбник е отговорено, че няма издадено разрешение за сеч за 

този частен имот. Отсъства информация за извършителя и датата на извършване на сечта; 

- вх. №ОИК-3-33/2021 – за намерени два мъртви щъркела под метален стълб в с. 

Буковлък; извършена е проверка; установени са два мъртви екземпляра от вида Бял 

щъркел, вероятно от токов удар; уведомени са "ЧЕЗ Разпределение България" АД, които са 

отговорили, че стълбът ще бъде обезопасен; сигналът е основателен; 

- вх. №ОИК-3-36/2021 – за умрели животни около фотоволтаици в с. Лазарово, общ. 

Кнежа; извършена е проверка, като не е установено наличие на мъртви екземпляри от 

защитени видове животни; сигналът е неоснователен; 

- вх. №ОИК-3-46/2021 - за провиснало щъркелово гнездо, докосващо електрически 

проводници; извършени са 2 бр. проверки - от едната са установени единични висящи 

клони, които са близо до проводниците, с писмо са дадени 2 бр. предписания да се изрежат 

висящите от гнездото клони; а с последваща проверка е констатирано изпълнение на 

предписанието; сигналът е основателен; 

- вх. №ОИК-3-48/2021 – за катерене в пещера „Проходна“ от алпинисти; на 

сигналоподаделя е отговорено, че съгласно т. 4.3 от зап. №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ в 

пещерата са разрешени всякакви индивидуални или организирани спортни мероприятия; 

сигналът е неоснователен; 

- вх. №ОИК-3-70/2021 - паднали два клона от защитено вековно дърво върху ограда в 

землището на с. Голяма Желязна, обл. Ловеч; извършена е проверка, при която е 

установено, че има паднали клони от защитеното дърво, които могат да бъдат прибрани от 

собственика; сигналът е основателен; 

- вх. №ОИК-3-71/2021 – за отглеждане на малки сърни и елени на територията на с. 

Ставерци, общ. Долна Митрополия, извършена е проверка, при която е установено, че не 

се отглеждат такива животни; сигналът е неоснователен; 

- вх. №ОИК-3-85/2021 – за превозване на препариран екземпляр от защитен вид - 

Малък ястреб; след изискано съдействие от МВР- Плевен е установен собственикът на 

автомобила – юридическо лице, но при проверка в офиса на фирмата, препариран 

екземпляр не е установен; 

- вх. №ОИК-3-86/2021 – за непочистени дървета около Крушунските водопади; 

извършени са 2 бр. проверки в ПЗ "Марата", с. Крушуна, а след даденото предписание, 

падналите дървета са почистени; сигналът е основателен; 

- вх. №ОИК-3-91/2021 – за горящи сухи треви на остров Персин и задимяване на гр. 

Белене; тъй като за територията на острова има утвърдена схема за оповестяване на всички 

нива при възникване на пожари (там се намира поддържан резерват „Персински блата“), са 

проведени телефонни разговори, от които става ясно, че на острова не горят сухи треви, а 

задимяването идва от Република Румъния; сигналът е неоснователен; 

- вх. №ОИК-3-92/2021 - в пещера "Проходна", на двете "очи", се спускат въжета за 

бънджи и съответно рапели за катерене; извършена е проверка, при която е установено 

катерене, но не се осъществяват бънджи скокове. Съгласно т. 4.3. от зап. № РД-

71/09.02.2018 г. провеждането на спортни мероприятия не е забранено; сигналът е 

неоснователен; 

- вх. №ОИК-3-112/2021 – за оглеждане на вълк в с. Милковица; сигналът е изпратен 

по компетентност на РДГ- Ловеч; 

- вх. №ОИК-3-115/2021 – за поголовна сеч на вековни дървета на остров в р. Дунав, 

срещу с. Байкал; от извършената проверка по документи е установено, че с Решение №07-

ОС/2016 г. на МОСВ е съгласуван Горскостопански план на ТП ДГС „Плевен“, 2015 г., 

който предвижда на територията на ЗМ ”Остров Малък Борил”, в подотдели с култивирана 

топола, провеждане на гола сеч 100% с последващо залесяване с черна топола чрез пълна 

оран с тракторна тяга; дадени са 2 бр. предписания на ТП ДГС Плевен за залесяване на 

подотделите с фиданки от местни видове в срок от три години; сигналът е неоснователен. 
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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 2021 г. са издадени: 

- 158 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху защитените зони; 

- 8 бр. Решения за извършване на оценка за степента на въздействие на ИП върху 

защитени зони; 

- 0 бр. Решение по оценка на степента на въздействие; 

- 10 бр. Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС; 

- 1258 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 

- 4 бр. Решения по АПК, от които 2 бр. за прекратяване на процедури по ОС и 2 бр. за 

поправка на допуснати грешки. 

 

 

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. Проведени процедури по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС 

(екологична оценка):  

През отчетния период в РИОСВ Плевен са постъпили 42 бр. уведомления по чл. 8, ал.1 

и 35 бр. искания по чл. 8а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми (Наредба за ЕО). За 1 план (ОУП на Община Белене), 

РИОСВ е определила, че подлежи на задължителна ЕО, а 36 бр. плана/програми подлежат 

на  на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по реда на раздел II, глава 

Шеста от ЗООС, което е отразено в Приложение № 6, Справка 5.  

През периода няма издадени Становища по екологична оценка, което е отразено в 

Приложение № 6, Справка 6. 

Издадени са 32 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с 

характер „да не се извършва ЕО“. Издадени са 4 бр. решения за прекратяване на процедури 

по раздел II, глава Шеста от ЗООС, от които 3 бр. са по искане на възложителя и 1 бр. 

поради недопустимост с режима на защитена територия (НП „Централен Балкан“). 

Решенията са описано Приложение № 6, Справка 7.  

2.6.1.2. Проведени процедури по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС 

(ОВОС):  

В РИОСВ са постъпили 102 бр. уведомления по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на ОВОС. Изготвени са 88 бр. писма с указания за провеждане на 

процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. През отчетния период 

са внесени 76 искания за издаване на решение за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС и 1 доклад по ОВОС, на който е дадена отрицателна оценка. 

Уведомленията процедирани по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС, са посочени в 

Приложение № 6, Справка 1. 

През отчетния период няма издадени решения  по ОВОС. На внесения доклад по 

ОВОС е дадена отрицателна оценка, описана в Приложение № 6, Справка 2. 

Към 31.12.2021 г. са издадени 72 бр. решения за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС, от които 69 бр. с характер „да не се извършва ОВОС“ и 3 бр. с 

характер „да се извърши ОВОС“.  Издадени са 22 бр. Решения за прекратяване на 

процедури по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС, от които 10 бр. по искане на 
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възложителя, 9 бр. за непредставена допълнителна информация и 3 бр. за констатирани 

случаи на недопустимост. Издадените решения са посочени в Приложение № 6, Справка 4. 

 

2.6.2. Осъществен контрол по издадени административни актове  

- Контрол по изпълнение на условията поставени в решения по ОВОС: през 2021 г. е 

проведен контрол по изпълнение на условията в 13 бр. решения по ОВОС и в 51 решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. 2 бр. проверки за правно 

действие на издадените административни актове. При проверките са изготвени общо 64 

констативни протокола, от които 39 бр. по документи и 25 бр. на място. Дадени са 33 броя 

предписания, които са изпълнени. Контролът за изпълнение на условията в решенията по 

ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е посочен в 

Приложение № 6, Справка 3.      

- Наблюдение и контрол по изпълнението на мерки и условия, посочени в становища 

по екологична оценка. През отчетния период е осъществен контрол по 19 становища по ЕО. 

Утвърдени са представените 14 бр. годишни доклади за наблюение и контрол и 5 бр. 

справки за съответствие на Общите устройствени планове (ОУП) с мерките и условията в 

становищата по ЕО. Изготвени са 19 констативни протокола по представените документи. 

Контролът по изпълнение на условията и мерките в становищата по ЕО е посочен в 

Приложение № 6, Справка 8. 

 

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 32 обекта с издадени комплексни 

разрешителни. През периода от 04.01.2021 г. – 31.12.2021г. са извършени общо 31 планови 

проверки на обекти с КР. Съставени са 31 бр. констативни протокола и са дадени общо 26 

бр. предписания, от които 24бр. са изпълнени, едно е с молба за удължаване на  срока за 

изпълнение и срокът на едно предписание не е изтекъл. През 2021 г. са постъпили 21 ГДОС 

в определения срок, внесени са 7 писма - декларации от оператори, които не са 

осъществявали производствена дейност за отчетния период. Одобрени са 29 доклада по 

ЕРИПЗ в информационната система. Дадени са общо 43 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. Взето е участие в 

8 бр. ДПК. Изготвени са  отчети и доклади, по писма на МОСВ. Изготвени са 4 писма до 

МОСВ и ИАОС във връзка с информация, запитване  и заповед. Изготвени са 30 доклада от 

планови проверки, които са публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Плевен и 

предоставени на операторите съгласно чл. 154 а) от ЗООС. Взето е участие в 7 

извънпланови проверки. Изготвено е становище във връзка с промени в Методика и 

попълване на въпросник . 

Актуализирани са електронните досиета на всички оператори с издадени комплексни 

разрешителни. Във връзка с повишаване компетентността и професионалната 

информираност се поддържат контакти с експерти от МОСВ, ИАОС по въпроси, свързани с 

процедурите за комплексни разрешителни. Поддържа се вътрешната база данни за 

процедурите по КПКЗ. 

Извършен е планов контрол на 30 бр. обекта  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; 
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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. “СПХ Инвест”АД, гр.Славяново, общ. Плевен;  

14. “Керамика Груп ” ООД, гр.Червен бряг; 

15. ”Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен;  

16. „Троямекс“ ООД, с. Дълбок дол, общ. Троян;  

17. “Автореалтех” ЕООД, гр. Ловеч;  

18. „Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен; 

19. „Осъм“ АД, гр. Ловеч; 

20. “Българска Петролна Рафинерия” ЕООД, гр. София; 

21. “Винербергер” ЕООД, гр. София; 

22. „Чефи 2011“ ЕООД,  гр. Търговище. 

23. “ВТПГ Консулт” ООД, гр. В.Търново; 

24. “Елмаз” ООД, с. Баховица; 

25. "ЕКО ОЙЛ" ООД -  гр. София; 

26. "ИДДД Логистик" ЕООД; гр. София; 

27. “Нора” АД, гр. Ловеч 

28. “Старткерамик” ООД, с. Михалци; 

29. “Трояинвест” ООД,гр. Троян; 

30. “Свинекомплекс Дунав“ АД, гр. Ловеч, 

 

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: 

 В РИОСВ Плевен е получен на сигнал с вх. № ОИК-3-38/25.05.2021 г. за  тежка, 

задушлива миризма на територията на гр. Луковит, в района на  „Полихим СС“ ЕООД, 

РИОСВ Плевен е изискала писмена информация от „Полихим СС“ ЕООД. От получената 

информация става ясно, че в посоения период  от жалбоподателя, няма констатирани 

неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на 

площадката.  Инсталациите, включени в Условие №2 от КР № 440-Н1/2015г са работели в 

нормален режим на  експлоатация. Изпратен е писмен отговор до жалбоподателя. 

 Във връзка със сигнал, заведен с ОИК-3-69/09.08.2021 г. в РИОСВ Плевен,  отнасящ 

се за остра миризма на масло  в центъра на гр. Луковит, РИОСВ Плевен е изискала писмена 

информация за изпълнение на Условие 9.6.2.2. от КР № 440-Н1/2015 с оператор  „Полихим“ 

СС ЕООД  за периода 02.08.– 09.08.2021 г., както и информация относно режима на 

експлоатация на Инсталациите, включени в Условие 2 от КР № 440-Н1/2015 за 

горепосочения период.  От получената информация става ясно, че в периода  02.08.2021 г. – 

09.08.2021г., няма констатирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи 
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вещества, генерирани от дейностите на площадката. Инсталацията за регенериране на 

отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, включена в Условие №2 от КР № 

440-Н1/2015г., е  работила  в нормален режим на  експлоатация за същия период. От 

08.08.2021г  до 10.08.2021г. горепосочената инсталация е спряна за профилактика. 

Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) за 

периода 02.08.2021 г. – 09.08.2021г. е бил в режим на нормална експлоатация. След 

получаването на сигнала, РИОСВ Плевен е направила запитване по телефона до дежурните 

служители в РСПБЗН – гр. Луковит, които са отговорили, че не усещат миризма. 

 Във връзка със сигнал, заведен с вх. № ОИК-3-69/13.09.2021 г. в РИОСВ Плевен  „за 

остра миризма в гр. Луковит“, РИОСВ Плевен е изискала писмена информация от 

„Полихим СС“ ЕООД. От получената информация става ясно, че в периода  10.09.– 

13.09.2021 г., няма констатирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи 

вещества, генерирани от дейностите на площадката. Инсталацията за регенериране на 

отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, включена в Условие №2 от КР № 

440-Н1/2015г., е  работила  в нормален режим на  експлоатация за същия период. При 

осъществяване на планова проверка  на 17.09.2021г. в „Полихим СС“ ЕООД, експерти на 

РИОСВ Плевен са извършили обход на производствената площадка, при който не е 

констатирано разпространение на интензивни миризми или неорганизирани емисии извън 

границите на площадката. 

2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ 

По спазването на законодателството по екологична отговорност са извършени 4 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 3 бр. предписания за изготвяне на собствени оценки.  

През 2021 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 2021 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 2021 г. са извършени 11 бр. проверки на място, на промишлени източници на шум 

в околната среда, в това число: 

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

   2 бр. участия в комплексни проверки на обекти (КПКД); 

   4 бр. индивидуални проверки по фактор „шум“. 

Всички извършени проверки са планови. При проверките не е възниквала необходимост 

от даване на предписания. 

Допълнително са проверени по документи 7 бр. обекти, представили доклади за 

резултати от проведен собствен мониторинг (4 бр. по условия в КР и 3 бр. 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, 5 бр. контролни измервания по годишния график. Едно от планираните 

измервания не е проведено поради липса на дейност в производствения обект. 

Планът за контролната дейност през 2021 г. по фактор „шум” е изпълнен.  

През 2021 г. са проведени 12 бр. 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 2021 г.  

През 2021 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 2019 г. – 2021 г. не са установени 

промишлени източници на шум, несъответстващи на нормативните изисквания. 

2.7.6. EMAS 

На територията, контролирана от РИОСВ Плевен няма оператори на КР,  

регистрирани по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).През 

2021 г. не са планирани проверки и не са проверявани обекти (Табл. 7, Справка 9). 

2.7.7. Екомаркировка на ЕС 

През 2021 г. не са планирани и не са провеждани проверки на обекти или оператори за 

контрол на Eкомаркриовка на ЕС (Табл. 7, Справка 10). 

 

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

№8) 

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. 

 На територията на РИОСВ – Плевен има 10 бр. съществуващи предприятия, 

попадащи в обхвата на Глава 7, Раздел І на ЗООС – 9 бр. с класификация нисък рисков 

потенциал  и 1 бр. с висок рисков потенциал, а именно:  

- “Предприятие за производство на растителни масла”, с. Ясен с класификация нисък 

рисков потенциал на  оператор „Марица олио“ АД, гр. Пазарджик. За представено  в 

РИОСВ Плевен през 2021 г. уведомление за инвестиционно предложение(ИП) има 

проведена процедура по Глава 6, Раздел ІІІ на ЗООС и оценка по 99б) от ЗООС. Предстои 

представяне през 2022 г. на актуализиран доклад за политиката за предотвратяване на 

големи аварии (ДППГА) за предприятие с нисък рисков потенциал (ПНРП). 

- “Бент ойл“ АД - Петролна база“, гр. Плевен с класификация нисък рисков 

потенциал  на оператор „Бент ойл“ АД гр. София; 

-  “Топлофикация - Плевен” АД, гр. Плевен с класификация нисък рисков потенциал 

на оператор „Топлофикация - Плевен” АД, гр. Плевен. Във връзка с депозирано в РИОСВ 

Плевен през 2020 г. уведомление за инвестиционно предложение има проведена процедура 

по Глава 6, Раздел ІІІ на ЗООС и оценка по 99б) от ЗООС. Предстои представяне през 2022 

г. на актуализиран ДППГА за ПНРП. 

- “Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти”, гр. Плевен с 

класификация нисък рисков потенциал на оператор “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив. 

„Рафинерия Плама“ АД депозира в ИАОС, гр. София актуализирано уведомление за 
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класификация по чл.103, ал.5 от ЗООС, с което писмено декларира промяна във вида и 

количествата на съхранение на опасни химични вещества по Приложение 3 на ЗООС, 

водещи до промяна на класификация на предприятието от висок на нисък рисков 

потенциал. За ИП има проведена процедура по Глава 6, Раздел ІІІ на ЗООС и оценка по 99б) 

от ЗООС. Предстои представяне през 2022 г. на актуализиран ДППГА за ПНРП. 

- “Газохранилище - Литекс”, гр. Ловеч  с класификация нисък рисков потенциал на    

оператор „Литекс”АД, гр. София; 

- “Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“, гр. Плевен  с 

класификация нисък рисков потенциал  на оператор „ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД” ЕООД, гр. 

Плевен. Предприятието е ново по реда на Глава 7, раздел І на ЗООС. Представения в 

РИОСВ Плевен ДППГА е върнат за допълване и коригиране. 

- “Резервоарен парк за съхранение на нефтопродукти (котелно гориво)“, гр. Плевен с 

класификация нисък рисков потенциал на оператор “ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД” ЕООД, гр. 

Русе. За ИП има проведена процедура по Глава 6, Раздел ІІІ на ЗООС и оценка по 99б) от 

ЗООС. Предстои представяне през 2022 г. на ДППГА за ПНРП. 

- „ПОЛИХИМ - СС” ЕООД, площадка гр. Луковит с класификация висок рисков 

потенциал на оператор „ПОЛИХИМ - СС” ЕООД, гр. София. За продадено в РИОСВ 

Плевен през 2021 г. ИП има проведена процедура по Глава 6, Раздел ІІІ на ЗООС и оценка 

по 99б) от ЗООС. Предстои представяне през 2022 г. на Доклад за безопасност за ПВРП в 

ИАОС – София.  

- „Петролна база – Сомовит“, с. Сомовит с класификация нисък рисков потенциал 

на оператор “Литекс” АД, гр. София; 

- „Петролна база – Левски“, гр. Левски с класификация нисък рисков потенциал на 

оператор “Литекс” АД, гр. София.  

 „Петролна база – Сомовит“, с. Сомовит  и „Петролна база – Левски“, гр. Левски  не  

се експлоатират и от 2016 г. не извършват дейност по съхранение на горива. През 2016 г. 

със Заповед на Директора на РИОСВ Плевен е приложен  ПАМ на съоръженията в 

петролните бази, поради неактуализиране на ДППГА и към момента не се експлоатират.   

През 2021 г. са извършени 9 бр. проверки на 8 бр. обекта по спазване на 

изискванията на Глава 7, Раздел І на ЗООС, от които 5 бр. планови и 4 бр. извънредни. 

Съгласно утвърдения годишен план за контролната дейност на комисията по чл. 

157а, ал. 4, т.1 от ЗООС за РИОСВ-Плевен през 2021 г. бяха планувани  за проверки 

следните 5 бр. предприятия с нисък 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 “Топлофикация - Плевен” 

АД, гр. Плевен на оператор „Топлофикация - Плевен” АД, гр. Плевен 

 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 „Газохранилище – Литекс“, 

гр. Ловеч на оператор „Литекс“ АД, гр. София; 

 предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на 

петролни продукти”, гр. Плевен на оператор “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив. 

На гореизброените планувани за контрол през 2021 г. 5 бр. предприятия са 

извършени 6 бр. проверки -  5 бр. планови и 1 бр. извънредна проверка. Извънредната 

проверка е извършена съгласно Заповед № РД 0380/07.07.2021 г. на Директора на РИОСВ 

Плевен за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на резервоари, част 

от резервоарния парк на предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за 

съхранение на петролни продукти”, гр. Плевен на оператор “Рафинерия Плама” АД, гр. 

Пловдив.  Капацитетът на съхранение на пломбираните резервоари не е взет предвид при 

потвърждението по чл.103, ал. 6 от ЗООС на ниския рисковия потенциал на предприятието 
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с изх. № УК-1679/10.06.2021 на ИАОС, гр.София и би довело до промяна на класификация 

на предприятието по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС, без да е изготвена и/или 

представена информация, изисквана по този раздел и наредбата по чл.103, ал 9 от ЗООС. 

През 2021 г. са извършени и 3 бр. извънредни проверки (извън плануваните обекти за 

контрол през 2021 г.): 

– 1 бр. извънредна проверка последващ контрол на дадено предписание на 

предприятие с класификация висок рисков потенциал  „ПОЛИХИМ - СС” ЕООД, площадка 

гр. Луковит,  

- 1 бр. извънредна проверка за прилагане на ПАМ на резервоари, част от 

резервоарния парк на предприятие с нисък рисков потенциал “Резервоарен парк за 

съхранение на петролни продукти“, гр. Плевен на оператор „ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД” ЕООД, 

гр. Плевен. Извънредната проверка е извършена съгласно Заповед № РД 0381/07.07.2021 г. 

на Директора на РИОСВ за спиране от експлоатация на резервоари, които операторът не 

предвижда за ползване и техния капацитет не е отчетен при потвърдената класификация по 

чл.103, ал. 7 с изх. № УК-1677/10.06.2021 г. на ИАОС, гр. София, както и на 7бр. 

резервоари, заявени за ползване до издаване на становище по чл.106, ал.2 от ЗООС от 

Директора на РИОСВ Плевен за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклада 

за политика за предотвратяване на големи аварии; 

- 1 бр. извънредна проверка за прилагане на ПАМ на резервоари, част от 

резервоарен парк на „Българска Петролна Рафинерия” ЕООД, площадка земл. на с. 

дисевица, община Плевен. Със Заповед с № РД0390/15.07.2021 г.  на Директора на РИОСВ - 

Плевен са спрени от експлоатация чрез пломбиране 3 броя резервоари на територията на 

предприятието. При експлоатация на горе цитираните резервоари и след прилагане на 

правилото за сумиране на опасните вещества и опасни отпадъци на територията на 

площадката по Приложение №3 на ЗООС, капацитетът на съхранение ще надвиши 

праговите количества, определени в Приложението. Това ще доведе до класификация на 

предприятие „Българска Петролна Рафинерия“ ЕООД с нисък или висок рисков потенциал 

по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС, без да е изготвена и/или представена информация, 

изисквана по този раздел и наредбата по чл.103, ал 9  от ЗООС. Към настоящия момент 

дружеството не предвижда експлоатация им, поради което е приложена превантивна 

принудителна административна мярка. 

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 се установи нов обект, попадащ в обхвата на 

Глава 7, Раздел І на ЗООС за:  

- инвестиционно предложение: “ Съхраняване на нефтопродукти в съществуващи 

резервоари на територията на Рафинерия Плама АД“, находящи се на територията на 

„Рафинерия Плама“ АД, площадка гр. Плевен“ на възложител „Феникс Ойл Трейд“ ЕООД, 

гр. Русе. Във връзка с подадено от оператор „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД” ЕООД, гр. Русе 

уведомление за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС за горе посоченото ИП, е получено в 

РИОСВ Плевен с  вх. № към4286(4)/03.09.2021 г (изх. №УК-2504/03.09.2021 г. на ИАОС, 

гр. София) потвърждение по чл.103, ал.7 от ЗООС, издадено от компетенния орган ИАОС, 

гр.София на извършена класификация на предприятие с нисък рисков потенциал – 

Резервоарен парк за съхранение на нефтопродукти (котелно гориво), гр. Плевен.  Ниския 

рисков потенциал е определен въз основа на количеството на съхранение на котелното 

гориво - 17 667, 24 тона – опасно вещество, попадащо в т.34 на Част 2 на Приложение №3 

на ЗООС. За ИП има проведена процедура по Глава 6, Раздел ІІІ на ЗООС и оценка по 99б) 

от ЗООС. Предстои представяне на ДППГА за ПНРП. 

При извършения планов контрол на предприятията през 2021 г. комисията по 

чл.157а от ЗООС издаде 6 бр. предписания - за почистване от тревна растителност и 
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представяне на документи в съответствие с  изисквания на законодателството по безопасни 

условия на труд. От дадените предписания 5 бр. са изпълнени, 1бр. предписание не е с 

изтекъл срок. 

По време на текущия контрол по спазване на законодателството на ЗЗВВХВС в 24 

бр. обекта (непопадащи в обхвата на СЕВЕЗО) са извършвани и проверки за наличие на 

изготвен доклад за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС, за съответствието на данните от 

доклада със наличните по вид и количества в момента на проверките вещества, попадащи в 

Приложение 3 на ЗООС. Дадени са предписания за допълване или корекция на доклада. 

При извършения контрол не се установи ново предприятие, попадащо в обхвата на Глава 7, 

Раздел І на ЗООС. 

При извършения контрол се установи, че операторите са осигурили достъп до 

актуална информацията по чл.116д, ал.1 от ЗООС на заинтересованата общественост за 

предприятията и мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария. 

Информацията е налична и на интернет строниците на Община Плевен и Община Ловеч.  

 При сравнение на проведения контрол през 2020 и 2021 на обектите СЕВЕЗО по 

спазване на законодателството по предотвратяване на риска от големи аварии с опасни 

вещества може да се направи заключение, че през 2021 г. броя на извънредните проверки е 

по – голям, поради прилагането на ПАМ на резервоари. През 2021 г. броя на текущите 

процедури по актуализация на документите по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС (Глава 6 

от ЗООС и 99б) и на нови такива е завишен.  

-  Резултати от извършената контролна дейност по предотвратяването на 

риска от големи аварии: 

o през 2021 г. няма издадено становище по чл.106, ал. 2 от ЗООС от Директора на 

РИОСВ-Плевен , тъй като за отчетния период няма подадени в РИОСВ Плевен доклади за 

политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на нови предприятия и/или 

изменения на съществуващи такива;  

o годишния план за 2021 г. на контролната дейност на комисията по чл. 157а, ал. 4, 

т.1 от ЗООС за РИОСВ-Плевен е изпълнен; 

o през 2021 г. няма съставен АУАН за нарушение на изискванията на Глава 7, 

Раздел І на ЗООС; 

o За отчетния период са приложени със Заповеди на Директора на РИОСВ Плевен 

3 бр. принудителни административни мерки за спиране от експлотация на резервори на 3 

бр. предприятия; 

o При извършения контрол през 2021 г. не са установени проблеми по отношение на 

безопасната експлоатация в предприятията, не са установени аварийни ситуации и няма 

регистрирани случаи на големи аварии с опасни химични вещества на територията на 

РИОСВ - Плевен. По отношение на съответствието с изискванията на законодателството по 

пожарна безопасност и по безопасни условия на труд се установи необходимост от 

привеждане в съответствие, за което бяха дадени предписания.   

2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:  

През 2021 г. са извършени общо 34 бр. проверки (на 34 бр.  обекта) на територията на 

Плевенска и Ловешка област по спазване на законодателството по химикали, от които 30 

бр. планови проверки и 4 бр. извънредни проверки.   

Съгласно годишния план за контролна дейност на РИОСВ Плевен за 2021 г. бяха 

планирани за контрол  30 бр. обекти на територията на Област Плевен и Област Ловеч 

относно спазване на изискванията на законодателството по химикали. На планираните 30 

бр. обекти са извършени общо 30 бр. проверки (описани в табл.3.5 „Извършен планов 

контрол по фактор "Химикали").  

През 2021 г. са извършени 4 бр. извънредни проверки (на 4 бр. обекти), извън 

планираните  -  2 бр. по сигнали, 1 бр. във връзка с писмо на Община Плевен и 1бр.  по 
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проект REF-9 (описани в таблица 4.5 Извършени извънредни проверки по фактор 

"Химикали"). 

При извършения контрол през годината са издадени 25 бр. предписания (28 бр. през 

2020 г.) за: представяне на актуални информационни листове за безопасност,  информация 

по Заповед РД №268/2018 г. на МОСВ, за актуална оценка за реда и начина на съхранение 

на ОХВ, за актуален доклад по чл.103, ал.2 от ЗООС, справка за количества произведени 

продукти, информация за наличие на УОЗ вещества и др.  

През годината са взети участия в проверки на 11 бр. обекти с издадени комплексни 

разрешителни на територията на РИОСВ Плевен. Проведени са и 2бр. планови проверки по 

ЗООС за чистотата на пътищата и речните легла но териториите на община Плевен и 

община Гулянци и 1бр. последващ контрол на дадени предписания за почистване от 

отпадъци на община Плевен. 

В сравнение с предходната година през 2021 г. са извършени по- малък брой 

проверки – 34 бр. спрямо  48 бр. през 2020г.  През отчетната 2021 година са планувани по – 

малък брой обекти за проверка, както и броя извънредните проверки е малък. 

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

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

 През 2021 г. приоритет за контрол по регламента бяха фирми производители, 

вносители и потребители по веригата за: 

- задълженията за регистрация по REACH на производители на етерични масла и 

калциев дихидроксид.  

- потребители по веригата, извършващи внос на химикали чрез изключителни 

представители, 

- контрол на ограниченията на вещества в изделия от Приложение XVII на 

регламента, включително на подадени нотификации от Комисията за защита на 

потребителите (КЗП).  

- контрол на изискванията за разрешаване, съгласно REACH в рамките на Деветия 

хармонизиран европейски проект на Форума на ECHA (REF-9) „Контрол на изпълнението 

на задълженията за разрешаване, съгласно REACH”. 

-  на вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със 

срокове за забрана през 2020 и 2021 г.; 

- контрол на изискванията за разширени информационни листове за безопасност 

(ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ), при възможност съвместно с РЗИ и с ИА ГИТ.   

През 2021 г. са извършени 30 бр. проверки (30 обекти) по спазване на изискванията 

на  Регламента, от които 39 бр. планови и 1 бр. извънредна проверка в обект за спазване на 

изискванията за разрешаване на вещества в рамките на Деветия хармонизиран европейски 

проект на Форума на ECHA (REF-9). В обхвата на Регламента са извършени проверки на 33 

броя задължени лица, от които 3 бр. производители, 3бр. вносители, 23 бр. потребители по 

веригата и 4бр. дистрибутори. На територията на РИОСВ - Плевен няма изключителни 

представители за целите на регистрация на химични вещества. 

 Дадени са 15 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, документ за извършена 

регистрация и др. дадените предписания са изпълнени в поставения срок. 

1. При проверките през 2021 г. за задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали се констатира: 

- извършен е планов контрол на 3 бр. производители на вещества, от които 1 бр. 

производител на етерични масла, 1 бр. производител на flue dust portlant cement  и 1 бр. 

производител на възстановени вещества отт отпадъци, съдържащи алуминий - алуминиев 

хидроксид и алуминиев оксихлорид. При проверките на място не е установено 
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несъответствие с изискванията за регистрация съгласно дял ІІ на REACH. Производителят 

на етерични масла представи документация за извършена през 2021 г. същинска регистрация 

на химично вещество  lavender, lavandula angustifolia, ext с CAS№ 289-995-2 в Европейска 

агенция по химикали (ЕСНА) в изпълнение на изискванията на член 6 от REACH. При 

проверката на дружеството производител на възстановени вещества от отпадъци - 

алуминиев хидроксид и алуминиев оксихлорид по смисъла на Регламент REAСH  се прилага 

чл. 2(7), г), (i) от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и се възползват от освобождаване за 

същинска регистрация на веществата. 

При проведения контрол на 1 бр. производител на flue dust portlant cement  се 

констатира, че дружеството не надвишава  тонажната група на производство  над 1000т/год. 

2. През 2021 г. е проведен контрол на 3бр. потребители по веригата, извършващи 

внос на химикали чрез изключителни представители – Елица- 3 ЕООД, Полихим СС ЕООД 

и Яна АД. При проведения контрол не се установиха несъответствия. 

3. През 2021 г.  е проведен контрол в 5 бр. за наличие на вещества предмет на 

ограничаване съгласно приложение XVII на REACH: 

-  във връзка с нотификации от Комисията за защита на потребителите по 

Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) са проведени 2 бр. проверки  обекти  

(„Доверие Брико ООД и Практикер ритейл ООД) в посочените в нотификациите изделия за 

наличието на завишено съдържание на хризен (РАН), вещество с вписване 50 г) на 

Приложение XVII на REACH. Не се констатира наличие на посочените в нотификациите 

изделия.  

- извършена е проверка на „Композит Х“ АД, гр. Летница в чийто производство се 

използва дихлорметан, химично вещество  с вписване 59 от Приложение VII на  Регламент 

REAСH. Дихлорметана се използва като разтворител за отстраняване (почистване чрез 

отмиване) на пигменти от системата за леене на смола.  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.  

В производството се използва и смес, съдържаща diisocyanate като съставка за 

полиуретанова смола. Сместа се съхранява се в херметично затворен реакционния съд 

(реактор). Осигурени са подходящите лични предпазни средства и инструкции за работа 

със сместа. Работниците са запознати с инструкцията и ИЛБ. 

- при извършения контрол в Марица олио АД и Вектор ООД не се установи 

наличие на вещества от приложение XVII и XIV на Регламент REAСH. 

4. През 2021 г. е извършен планов контрол на 28 бр. производители и потребители 

по веригата  за наличие и съответствие на информационните листове за безопасност (ИЛБ) 

с Регламент 2015/830 на използваните и пускани на пазара опасни химикали. Дадено е 1 бр. 

предписание за представяне на ИЛБ в съответствие с Регламент 2015/830 за изменение на 

Регламент 1907/2006 (REAСH). Извършена е проверката на разширен ИЛБ на произвеждан 

и пускан на пазара цимент, актуализиран на 08.12.2020 г.. Актуализацията на ИЛБ е във 

връзка с вписването на UFI номер съгласно изискванията на Приложение №8 на Регламент 

1272/2008 (CLP). При проведение контрол през 2021 г. не се констатира несъответствия от 

проведения контрол за наличие на ИЛБ и съответствие с Приложение ІІ на REACН. 

Във връзка с провеждането на Девети координиран европейски проект (REF-9) за 

контрол на задълженията за разрешаване съгласно Регламент REACH е проведен контрол 

на 1 бр. вещество 1- bromopropane, предмет на разрешаване от приложение XІV на 

Регламент REACH. При извършения контрол не е констатирано нарушение по чл. 56 на 

Регламента, провереното дружество не извършва пускане на пазара и/или употреба на 



                                  Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен                                          69 

 

веществото след датата на забрана. Попълненият въпросник по прилагането на проекта 

REF- 9 е изпратен в МОСВ в защитен вид. 

През 2021г.  не  е планиран и не е извършван контрол по Регламент (ЕС) 2018/1881 

относно наноформите на веществата, тъй като няма данни за наличие на производители, 

вносители на наноматериали на територията на РИОСВ Плевен.  

В следствие на осъществения контрол през 2021 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 проведения контрол във връзка с деветия координиран европейски проект 

(REF-9) на Форума на ECHA, касаещ контрол на вещества, предмет на разрешаване не се 

констатира нарушение на чл. 56 на Регламента, провереното дружество не извършва 

пускане на пазара и/или употреба на веществото след датата на забрана;  

- при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване 

съгласно приложение XVII на REACH не се констатира несъответствие с вписванията или 

наличието на такива вещества. 

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

опаковането на вещества и смеси (CLP) 

По прилагане на Регламента са извършени 3 бр. планови проверки за изпълнение на 

задължения за нотификация на химични вещества. При проверките на дружествата, 

извършили през минал период нотификации, не се установи внос на нови не нотифицирани 

вещества. За 2021 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 3 бр. планови проверки на дружествата „Доверие Грижа“ ЕАД, гр. Троян, 

Каприкорн Кемикълс груп” ООД, площадка гр. Луковит и Антикороза ООД, площадка гр. 

Кнрежа.. В ИЛБ на произвежданите детергенти, съдържащи ПАВ е  отразена 

биоразградимостта и метода за анализ.  

 Не се констатира нарушение по регламента за изискванията за биоразградимост на ПАВ 

в детергентите. Не са провеждани извънредни проверки за отчетния период. 

 През 2021 г. е проведен планов контрол на производител на перилни препарати 

„Доверие Грижа“ ЕАД, площадка гр. Троян за спазване на изискванията на Регламент № 

259/2012 г. за изменение на Регламент № 648/2004 г. по отношение на употребата на 

фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти. . Не се 

констатира нарушение по отношение на съдържанието на на фосфати в тях. Фирмата 

извършва анализи в акредитирана лаборатория за определяне съдържание на фосфор в една 

перилна доза.  

 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 2021 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) 

 През 2021 г.  са извършени 4 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). Дадено е 1 бр. предписание за предоставяне 

на информация за наличие на УОЗ вещества. За отчетния период не са извършени 

извънредни проверки. Проведеният контрол е за наличие на  алкани С10-С13, късоверижни 
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хлорирани парафини (SCCPs), перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни 

(PFOS), хексабромоциклододекан (HBCD) и декабромодифенил етер (deca-BDE).  

Във връзка с предоставени от МОСВ през 2018 г. нотификации от Комисията за 

защита на потребителите (КЗП) по Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) е 

проведен планов контрол в 2 бр. обекти  - магазин Бриколаж, гр. Плевен на Доверие Брико 

ООД и магазин Практикер, гр. Плевен на Практикер ритейл ООД за наличие на SCCP в 

състава на продаваните стоки. При проверката не се установи наличието на такива. 

Извършен е контрол за наличие на перфлуорооктан сулфонат (PFOS), 

хексабромоциклододекан (HBCD) и декабромодифенил етер (deca-BDE) в състава на 

пусканите на пазара тектилни изделия (килими и мокети) в магазин Домко, гр. Плевен. 

Дадено е предписание на дружеството да представи информация за наличие на 

гореизброените вещества. В РИОСВ Плевен е представена информация, няма наличие на 

УОЗ вещества. 

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 2021 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 27 бр. проверки, от които 24бр. плановеи  и 3 бр. 

извънредни. Извънредните проверки са 2 бр. по подадени сигнали за наличие на химикали с 

изтекъл срок на годност и 1 бр. за аварирала цистерна превоваща амониев нитрат. През 

отчетния период са издавани 5 бр. предписания за представяне на актуализирана оценка на 

безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси на площадката, 

документирана по формата утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на МОСВ. За 

отчетния период  няма съставен АУАН по  Наредба за реда и начина на съхранение на 

опасни химични вещества и смеси.  

Резултати от извършената контролна дейност по управление на опасни химични 

вещества:  

-  не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;  

-  при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване 

съгласно приложение XVII на REACH не се констатира несъответствие с вписванията или 

наличието на такива вещества; 

-  при  осъществения контрол по прилагането на Регламент (ЕО) №  2019/1021 

относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) не се констатира наличие на УОЗ 

веществата - алкани С10-С13, късоверижни хлорирани парафини (SCCPs), 

перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни (PFOS), 

хексабромоциклододекан (HBCD) и декабромодифенил етер (deca-BDE). 

- планът за контролна дейност през 2021 г. по управление на опасни химични 

вещества е изпълнен; 

- няма съставен АУАН или приложен ПАМ при извършената контролна дейност по 

управление на опасните вещества и смеси. 

-  в следствие на осъществения контрол през 2021 г. по спазване на 

законодателството по химикали се установи, че производството и употребата на химичните 

вещества и смеси се осъществява по начин, който свежда до минимум значителните 

неблагоприятни ефекти върху здравето на човека и околната среда.  
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2.8.3 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

  За отчетния период няма постъпили жалби или сигнали, свързани с  предприятията, 

СЕВЕЗО на територията на община Плевен и община Ловеч.  

  През 2021 г. в РИОСВ Плевен са извършени 3 бр. извънредни проверки по 

отношение на управлението на химикалите, от които 2 бр. са по подадени сигнали и 1 бр. 

във връзка с писмо на община Плевен. Извършени са следните извънредни проверки: 

1. Във връзка с подаден от оперативен дежурен  при РДПБЗН Плевен сигнал с  вх. 

№ ОИК-3-9/11.02.2021 г. за „ПТП с цистерна превозваща амониев нитрат – в пластмасови 

баки. Разлято количество вещество около 22 тона, около 13 тона са в баките (веществото е 

течност)“, на 11.02.2021 г. експерти на РИОСВ Плевен извършиха проверка на мястото на 

инцидента. При проверката се констатира, че на 11.02.2021 г. вследствие на аварийна 

ситуация, товарен автомобил, собственост на „ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. 

Варна, превозващ течен тор UAN се е обърнал на пътното платно в  участъка от 

републикански път ІІІ-3002 между с. Божурлук, община Левски и разклона за  с. Ореш, 

община Свищов. При огледа се констатира, че в обърнатото ремарке има 4 броя разтрошени  

празни пластмасови съдове, без наличие на течност в тях. На единия съд е наличен  

частичен етикет,  обозначаващ обема на съда от 5200л, без данни за вида на съхраняваното 

вещество. От присъстващият представител на дружеството се изискаха налични документи, 

удостоверяващи вида и количеството на превозвания товар и информационен лист за 

безопасност, но не се представиха. По негови данни авариралия товарен автомобил е 

транспортирал течен тор тип UAN в 4 броя пластмасови съдове с общо количество около 

4000 литра и цялото превозвано количество се е разляло на пътя. Констатира се, че дясната 

страна на земнонасипния сервитут на участъка от републиканския път е пропит с разлетия 

от аварията течен тор и вода от противопожарното миене. Със съставения констативен 

протокол № ОХВ-ЗП-01/11.02.2021 г. на РИОСВ Плевен на законния представител на 

дружеството са  дадени предписания за представяне на документи, удостоверяващи вида и 

количеството на превозвания товар (течен тор) и съответния негов информационен лист за 

безопасност, както и да се извърши  почистване земнонасипния сервитут на пътя като 

отпадъците от почистването да се предадат на лице, притежаващо документ по чл.35 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  По дадените предписания  е представена в 

РИОСВ Плевен информация, че разлятото количество е работен воден разтвор на УАН. 

 Представен е ИЛБ на превозвания товар „Уреа амониев нитрат разтвор 32“, от който е 

видно, че водния разтвор „Уреа амониев нитрат разтвор 32“ не е класифициран като опасен 

за почвите. Не е установено замърсяване на почвения участък от сервитута на пътя. 

2. На 31.03.2021 г. е извършена проверка на складово помещение към магазин „за 

реактиви и лабораторна стъклария”, гр. Плевен във връзка с постъпили в РИОСВ – Плевен 

писма с вх. № 1790/ 15.03.2021 г. и 1892/18.03.2021 г. на Община Плевен  за наличие на 

химични вещества с изтекъл срок на годност. При огледа в складовото помещение към 

магазина се  констатира наличие на опаковки с химични вещества с изтекъл срок на годност, 

разделени са в два участъка на помещението, на безопасни разстояния един от друг. 

Химикалите с изтекъл срок на годност се съхраняват в пластмасови, стъклени и картотени 

опаковки. Съдовете са плътно  затворени, част от тях са обозначени с етикети без знаци за 

опасност, друга част от тях имат надписи за вида на съхраняваното вещество и пиктограми 

(знаци) за опасност. При огледа се установи, че цялостта на съдовете не е нарушена, плътно 

затворени са и подредени.  Списъкът за вида на наличните в помещението химични 

вещества с изтекъл срок на годност, описани по вид  и приблизителни количествата е 

предоставен с писмо изх. № ОМП-39-27-1/18.03.2021 г. на община Плевен (вх. 

№1892/18.03.2021 г. на РИОСВ Плевен).  По данни на присъстващия на проверката 

наличните в помещението  химикали с изтекъл срок на годност на фирма ЕТ „САСОН – 

СИЛВИН ПАНКОВ“ са налични от 2008 г. Складовото помещение е с ограничен достъп, 

бетониран под без връзка с канализацията. При настоящата проверка не се констатираха 

миризми и  разливи в помещението. При проверката се представиха копие на договор за 
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отдаване под наем на помещенията от 18.05.2008 г. между ТПК „Мара Денчева“ и ЕТ 

„САСОН – СИЛВИН ПАНКОВ“, копие на съдебно удостоверение на Софийски районен съд 

на наследници за отказ от наследство. При проверката не присъстваха наследници на 

собственика, починал през февруари 2021 г.В същото складово помещение се съхраняват и 

годни за употреба лабораторни химикали и стъклария в минимални количества, 

предназначени за продажба. Наличните лабораторни химикали се съхраняват 

съгласноизискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на химичните вещества 

и смеси. В момента на проверката не се констатира непосредствена опасност за замърсяване 

на компонентите на околната среда. РИОСВ Плевен не установи отговорно лице и 

собственик на отпадъка, което да организира безопасното управление на наличните в 

помещението химикали с изтекъл срок на годност и предаването им за обезвреждане на лица, 

притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.  Преписката е 

изпратена на ОП – Плевен. 

3. Във връзка с подаден от служител на  РСПБЗН – Ловеч сигнал с вх. № ОИК-3-

20/08.04.2021 г. на РИОСВ – гр. Плевен, относно наличие на големи количества опаковки с 

течности в пристройка, находяща се на територията на „Емос” АД, гр. Ловеч,  на 22.04.2021 

г. експерти на РИОСВ Плевен извършиха проверка на складовото помещение, намиращо се 

на площадката на „Емос” АД, гр. Ловеч. При проверката на място не присъства служител на 

дружеството. При извършения оглед в помещението се установи наличие на големи 

количества химикали (байцове, лакове и катализатори в пластмасови и метални опаковки – 

варели, туби и бидони), част от опаковките са компрементирани (пробити в горната част на 

пластмасовите опаковки, корозирали метални опаковки). По данни на директора на „Емос” 

АД от проведен телефонен разговор наличните химикали са от близо 30 г. и не се използват. 

Дружеството не извършва производствена дейност от две години. Складовото помещение е 

закрито с ограничен достъп, бетониран под, но не са осигурени сорбент и противопожарни 

средства. Наличните химикали в складовото помещение са неизползваеми и негодни за 

употреба. В момента на проверката не се констатира непосредствена опасност за 

замърсяване на компонентите на околната среда. На представляващия дружеството са дадени 

предписания с конкретни срокове да организира безопасното управление на наличните в 

помещението химикали с изтекъл срок на годност и предаването им за обезвреждане на лица, 

притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.  
 

2.9. Комплексни проверки (Приложение 9) - Резултати 

 

През 2021 г. комплексен подход при осъществяване на контролната дейност е приложен 

при извършване на 28 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда. 

В рамките на извършените 28 планови комплексни проверки са направени:  

 5 проверки по компонент води,  

 21 проверки по компонент въздух и климат,  

 17 проверки по фактор отпадъци,  

 18 проверки по фактор ОХВ,  

 2 проверки по фактор шум, 

 

Допълнително са извършени  още 6 комплексни проверки, във връзка с постъпили 

жалби и сигнали. 

При проверките са дадени общо 31 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 
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началото на всяко тримесечие се определят дати за извършване на комплексните проверки 

по контролната дейност. Преди всяка планова проверка се пуска заповед на директора на 

инспекцията, с която се определя координатор и екип от експерти и се изпраща писмо на 

оператора, в която се указва датата на проверката и нейния обхват. След извършване на 

проверката, проверяващият екип изготвя доклад до директора на РИОСВ - Плевен, който се 

качва на Интернет страницата на инспекцията. За всеки обект, на който е правена 

комплексна проверка се поддържа електронно досие с включени всички входящи и 

изходящи документи, касаещи обекта. 

 

 

 

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

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи. 

 

През 2021 г. са издадени 72 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 32 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 

и 26 решения за пркратяване на процедури по глава шеста, раздел ІІ и раздел ІІІ на ЗООС. 

Няма издадени решения по ОВОС и становища по ЕО. За сравнение, през 2020 г.  са 

издадени общо 69 решения, от които 3 становища по ЕО, 42 решения за преценяване  

необходимостта от извършване на ОВОС, 24 решения за прекратяване на процедури по 

ОВОС. Няма издадени решения по ОВОС и решения за преценяване необходимостта от 

извършване на ЕО. 

Наблюдава се увеличение както на решенията за преценяване на необходимостта от 

ОВОС, така и на решенията за преценяване на необходимостта от ЕО. Последното е във 

връзка с влезли в сила изисквания по Закона за регионалното развитие за изготвяне на 

общински планове за интегрирано развитие, по Закона за енергетиката за изготвяне на 

общински планове и програми за насърчаване използването на енергия от ВЕИ, 

актуализация поради изтичане на периода на прилагане на общински програми по околна 

среда по Закона за опазване на околната среда и общински програми за управление на 

отпадъците по Закона за управление на отпадъците. Издадени за и няколко решения във 

връзка с изготвяне на планове по Закона за устройство на територията. 

 

Основните проблеми при провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО, по глава шеста 

от ЗООС, продължават да  са: 

- Продължителността на процедурите по ОВОС зависи от готовността на възложителя 

да представя качествена информация и документация в кратки срокове. Не винаги на най-

ранен етап възложителите имат направени необходимите предварителни проучвания във 

връзка с техните намерения. Налага се изискването на допълнителна информация за 

отстраняване на непълноти, пропуски и неточности в представената документация. 

- На следващо място при съвместяване на процедурите по глава шеста с тези по глава 

седма на ЗООС, значително забавяне имаше при получаване на становища от ИАОС, във 

връзка с уведомления по чл. 103, информация по чл. 99б и чл. 99а от ЗООС, за което 

нееднократно сме информирали МОСВ.  

 

Изводи и постигнати резултати: 

- Към 31.12.2021 г. за територията на РИОСВ – Плевен има издадени становища по 

ЕО за ОУП на общините: Априлци, Гулянци, Добна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, 

Кнежа, Левски Летница, Ловеч, Луковит, Никопол, Плевен, Пордим, Тетевен, Троян, 

Угърчин и Червен бряг. Стартирала е процедура по ЕО за  ОУП на община Белене. Има 

издадени становища по ЕО и за по-малки територии: гр. Белене, гр. Плевен, гр. Никопол, 

ивдустриална зона на гр. Ловеч, ПУП за м. „Беклемето“ в общ. Троян. Единствената 
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община, която до момента не е изпълнила изискванията на ЗУТ и не е уведомила РИОСВ – 

Плевен за изготвянето на ОУПО е община Ябланица.  

- В процедурите по глава шеста от ЗООС е осигурено участието на обществеността 

при взимане на решенията. Информация е публикувана на информационно табло и на 

интернет страницата на инспекцията и в публичния регистър по чл. 102 от ЗООС. 

Обществен достъп е осигурен и от всички общини и кметства, на чиято територия са били 

съответните инвестиционни предложения, планове и програми. 

- Давани са консултации и информация относно необходимите документи за 

процедираните инвестиционни предложения, планове и програми. 

 

 

3.1. Анализ на проведените процедури по ОВОС: 

 

3.1.1. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, 

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

През отчетния период няма издадени решения по ОВОС. 

 

3.1.2. 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 2021 г. няма процедури по ОВОС след издадено решение с характер „да се 

извърши ОВОС“. Внесен е доклад за ОВОС, който е за инвестиционно предложение, 

попадащо в т. 19 на Приложение № 1 на ЗООС, подлежащо на задължителна ОВОС. 

 

3.1.3. 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.  

През отчетния период в РИОСВ Плевен са издадени 72 бр. решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“. Решенията са 

разпределени по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение № 2 към чл. 

93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС както следва: 

1. Селско, горско и водно стопанство: 
 

в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи 4 

д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1); 4 

е) интензивно развъждане на риба; 1 

2. Минно дело: 
 

а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1); 3 

г) дълбоки сондажи, в т.ч.: — за водоснабдяване, 1 

е) всички проучвателни сондажи за нефт и газ. 1 

3. Енергийно стопанство: 
 

а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в 

приложение № 1); 
2 

б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по над

земни кабели (невключени в приложение № 1); 
1 

в) съоръжения за надземно складиране на природен газ; 2 

г) съоръжения за подземно складиране на горими газове; 1 

д) съоръжения за надземно складиране на горива; 7 

6. Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 1): 
 

а) обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси; 1 

б) инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомер

и и пероксиди; 
1 

7. Предприятия в хранителната промишленост: 
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а) производство на растителни и животински масла и мазнини; 1 

б) пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти; 7 

г) производство на бира и малц; 1 

е) кланици; 4 

10. Инфраструктурни инвестиционни предложения: 
 

б) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги; 2 

д) строителство на пътища (невключени в приложение № 1); 2 

м)крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение 

на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни морски съоръжения, 

с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения; 

4 

11. Други инвестиционни предложения: 
 

б)инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в прилож

ение № 1); 
11 

д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства; 2 

и)инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отп

адъци; 
1 

12. Туризъм и отдих: 
 

в) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейн

ости (невключени в приложение № 1); 
2 

д) паркове със специално предназначение; 4 

е) спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии. 2 

  

3.1.4. Средна продължителност на процедурите по ОВОС:  

Издадена е една отрицателна оценка на качеството на доклад по ОВОС и доклад за 

ОСВ, с продължителност 86 дни. Последните две становища от АПИ и ВиК – Ловеч, са 

получени съответно на 09.08.2021 г. и 10.08.2021 г. Поради наличие на възражение по 

процедурата по ОВОС от инициативен комитет, с. Бежаново срещу ИП, не е приложена 

разпоредбата на чл. 14, ал. 11 на Наредбата за ОВОС (ако в посочения срок не постъпи 

становище, се приема, че съответното ведомство няма бележки, предложения и 

изисквания към ИП), тъй като с Решение № 251/09.01.2012 г. на ВАС, се отменя предишно 

решение на МОСВ по процедура за същото ИП с мотива за допуснати процесуални 

пропуски – не са взети предвид получени становища и др.  

 

3.1.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС:  

- Продължителността на процедурата зависи от качеството на внесената 

документация, времето за представяне на допълнителна информация от Възложителя, 

становищата на други институции, които имат отношение към процедурата и др.  

- за издадените през 2021 г. 72 бр. решения за преценяване необходимостта от ОВОС 

средната продължителност на проведените процедури от внасяне на искането до издаване 

на решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС е около два месеца (60 

дни), включващо и времето за консултации (10 дни) и за отстраняване на непълноти, 

пропуски и неточности (20-30 дни).  

В публичния регистър с данни за процедурите по ОВОС по чл. 102 от ЗООС, са 

въведени 100 бр. досиета за 2021 г. 

 

3.2. Анализ на проведените процедури по ЕО: 

 

3.2.1. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО на издадените становища по ЕО: 

През 2021 г. няма издадени становища по ЕО. Стартирала е 1 процедура за категорията 

„Общ устройствен план на община“ (община Белене) за която извършването на екологична 
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оценка е задължително. Категорията „ОУП на община“ попада в т.10.1 Закон за устройство 

на територията, Приложение № 1, към чл. 2, ал. 1 на Наредбата за ЕО. 

 

3.2.2. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО след постановен административен акт с 

характер „да се извърши ЕО“:  

През периода няма постановен административен акт с характер „да се извърши ЕО“ за 

план/програма. 

 

3.2.3. Брой и разпределение, съгласно категориите планове/програми, посочени в 

приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО на издадените решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО:  

Издадени са общо 31 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО, разпределени, както следва: 

- 14 бр. за общински планове за интегрирано развитие; 

- 7 бр. за общински програми за управление на отпадъците; 

- 4 бр. програми за насърчаване използването на енергия от ВЕИ; 

- 3 програми за опазване на околната среда; 

- 3 ПУП по Закона за устройство на териториите. 

 

3.2.4. Средна продължителност на процедурите по задължителна ЕО:  

През 2021 г. няма издадени становища по ЕО. Отговора на подаденото уведомление за 

Общ устройствен план на Община Белене, след изискано становище за допустимост от БД 

„Дунавски район“ е 57 дни. 

 

3.2.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО:  
Средната продължителност на процедурите е 42 дни, като по две от процедурите е 

изискана допълнителна информация повече от един път. Информацията е изискана от РЗИ 

и ОД „Земеделие“, във връзка с провежданите консултации. 

В публичния регистър с данни за процедурите по ЕО по чл. 102 от ЗООС, са въведени 

42 бр. досиета за 2021 г. 

 

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“ 

 BG0000247 „Никополско плато“ 

 BG0000266 „Пещера Мандра“ 

 BG0000269 „Пещера Лястовица“ 

 BG0000335 „Карабоаз“  

 BG0000396 „Персина“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0000591 „Седларката“ 

 BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 

 BG0000613 „Река Искър“ 

 BG0000615 „Деветашко плато“ 

 BG0000616 „Микре“ 

 BG0000618 „Видима“ 

 BG0000627 „Конунски дол“ 

 BG0001014 „Карлуково“ 

 BG0001036 „Български извор“ 

 BG0001493 „Централен Балкан буфер“ 
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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 2021 г. са постъпили 2029 бр. уведомления за планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, спрямо 1891 бр. през 2020 г. и 2015 бр. през 2019 г. 
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През отчетния период са постъпили 684 бр. уведомления за планове и програми, 

свързани със сечи и залесяване на гори, спрямо 635 бр. през 2020 г. и 905 бр. през 2019 г.  

През 2021 г. са издадени 176 бр. решения по чл. 18, чл. 20, чл.2, ал.5, §2 от Наредба за 

ОС, които са с 25 бр. по-малко от издадените през 2020 г. (201 бр.) и със 129 бр. по-малко 

от издадените през 2019 г. (305 бр.). 

През 2021 г. са издадени 4 бр. Решения по АПК, от които 2 бр. за прекратяване на 

процедури по ОС и 2 бр. за поправка на допуснати грешки. 

През 2021 г. са издадени 1258 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за 

инвестиционни предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Те са със 108 бр. 

повече от издадените през 2020 г. (1150 бр.) и с 64 по-малко от издадените през 2019 г. 

(1322 бр.). 
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През 2021 г. са направени 105 бр. преценки по чл. 37 и чл. 40 от Наредбата за ОС, 

спрямо 51 бр. през 2020 г. и 50 бр. през 2019 г.  

През 2021 г. са направени 4154 бр. проверки за местоположението на поземлени 

имоти спрямо границите на защитени зони, спрямо 3009 бр. през 2020 г. и 3298 бр. през 

2019 г.  
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От изминалата 2021 г. могат да се направят следните изводи: 

- от издадените 176 бр. Решения по ОС през 2021 г., само едно (по чл. 20) е обжалвано 

пред МОСВ, но е потвърдено и е влязло в сила; 

- осигурен е широк достъп до консултации и информация във връзка с необходимите 

документи за предоставяне на съответната услуга. 

 

 

5. Анализ и оценка на ефективността на извършения контрол на мрежата Натура – 

2000 – контрол по спазване на режимите и забраните в съответната защитена зона, 

идентифициране на проблеми при извършените проверки и мерките, които са предприети, 

постигнати резултати и изводи. 

 

От извършените 25 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР 

през 2021 г., 9 бр. (8 бр. планови и 1 бр. извънредна) са свързани с контрол по спазване на 

забраните, определени със заповедите за обявяване на няколко защитени зони, а именно:  

- BG0002096 "Обнова" - проверени са две пасища в землището на с. Българене, общ. 

Левски. Нарушения не са установени; 

- BG0002110 "Априлци" - проверен е ПИ №52218.26.41, з-ще гр. Априлци, с НТП 

„Ливада“; нарушения не са установени; 

- BG0002111 "Велчево" - проверен е ПИ №10567.28.29, земл. с. Велчево, с НТП 

„Ливада“; нарушения не са установени; 

- BG0000332 "Kарлуковски карст" - проверен е ПИ №62503.316.3, з-ще с. Реселец, с 

НТП „Пасище“; нарушения не са установени; 

- BG0002095 "Горни Дъбник - Телиш" - проверен е ПИ №72206.79.6, з-ще с. Телиш, 

общ. Червен бряг, с НТП „Пасище“; нарушения не са установени; 

- BG0002083 "Свищовско - Беленска низина" - проверен е ПИ 03366.173.30, с НТП 

„Пасище“, з-ще гр. Белене, общ. Белене; нарушения не са установени; 

- BG0002128 „Централен Балкан – буфер“ - проверен е ПИ №62579.500.281, с НТП 

„Пасище“, з-ще с. Рибарица, общ. Тетевен; нарушения не са установени; 
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- BG0000269 "Пещера Лястовицата" – проверен е ПИ №15165.405.22 с НТП 

„Природна забележителност“, з-ще с. Гложене, общ. Тетевен; нарушения не са установени; 

- BG0002017 “Комплекс Беленски острови” - последващ контрол по зап. №РД 

0232/06.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Плевен за упражнен контрол от ДП "Фонд 

Затворно Дело" за преустановяване разораването на ПИ№03366.2.81 и ПИ№03366.2.84 (с 

НТП „Пасище“), гр. Белене, през м. май 2021 г. на място е установено, че имотите през 

есента на 2020 г. са засети с пшеница. След проверката ДП "Фонд Затворно Дело" е 

представило писмо с вх. №4582/1/23.08.2021 г. на РИОСВ – Плевен за предприети действия 

– прекратяване на договора с изпълнителя на агротехнически услуги, обявяване на нова 

обществена поръчка за изпълнител и обграждане на имотите с колчета, с цел информиране 

на новия ползвател, докъде може да обработва земята. 
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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 184 мерки по общинските програми. 

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 2021 г. на най-ранен етап (процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са идентифицирани 

следните инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на общини: 

 

Община Априлци 

 Изменение на ОУП на Община Априлци в обхват ПИ с идентификатори 52218.817.35 и 

52218.817.39, и изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 52218.817.39 по КККР на 

гр.Априлци, общ.Априлци  

 Изграждане на парк за отдих и брегоукрепително съоръжение в ПИ №52218.546.577, 

кв.Острец гр.Априлци 

 Подмяна на осветителни тела чрез монтаж на нови LED осветителни тела върху 

съществуващи стълбове в гр.Априлци, кв.Острец, кв.Ново село, кв.Зла река, кв.Видима, 

с.Скандало, с.Драшкова поляна, с. Велчево 

 Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр.Априлци, 2-ри и 4-ти 

етап 

 Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр.Априлци, 3-ти етап 

 Ремонт на ул.Капитан І ранг Христо Кукенски, гр.Априлци 

 Извършване на дейности по поречието на р.Острешка и р.Видима 

 Извършване на дейности по поречието на р.Острешка и р.Видима, в границите на 

община Априлци 

 Аварийно укрепване на мостово съоръжение на р.Острешка 

 Изграждане на подпорна стена, ПИ с идентификатор 52218.542.399, гр.Априлци 

Община Белене 

 ОУП на Община Белене, уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба по ОС 

 Частично изменение на ОУП на гр. Белене в обхвата на стр.кв.135 по плана на града 

 Авариен ремонт на довеждащ водопровод от ПС "Раней" ІІ до водна кула 500 куб.м, 

гр.Белене 

 Изграждане на инсталация за производство на ел.енергия до 30 кW върху покрива на 

сграда с идентификатор 03366.602.310, гр.Белене, общ.Белене 

 Изграждане на инсталация за производство на ел.енергия до 30 кW върху покрива на 

сграда с идентификатор 03366.602.1435, гр.Белене, общ.Белене 

 Изграждане на инсталация за производство на ел.енергия до 30 кW върху покрива на 

сграда с идентификатор 03366.602.236.4, гр.Белене, общ.Белене 
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 Изграждане на инсталация за производство на ел.енергия до 30 кW върху покрива на 

сграда с идентификатор 03366.602.200.1, гр.Белене, общ.Белене 

 Разширение на гробищен парк в ПИ 03366.601.1241, гр.Белене 

 Преустройство на сграда на автогара с идент. 03366.602.1114.1  в УПИ I, стр. кв.128 по 

плана на гр. Белене в “ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР И АВТОГАРА“. 

 Ремонт на сграда на СУ "Димчо Дебелянов", в ПИ с идентификатор 03366.602.1435, 

гр.Белене 

 Реконструкция на ул. "Лозенец" от ОТ378а през ОТ378, ОТ379 до ОТ389, гр. Белене 

 Поставяне на барелеф на Христо Ботев на Народно читалище "Христо Ботев 1982", в 

ПИ 03366.602.194, гр. Белене 

Община Гулянци 

 Програма за опазване на околната среда на Община Гулянци 2021-2028 г. 

 Програма за управление на отпадъците на Община Гулянци 2021-2028 г. 

 Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) в УПИ 18099.401.804, гр. Гулянци  

 Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) в УПИ 18099.401.582, гр. Гулянци  

 Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) в УПИ 18099.401.1364, гр. Гулянци 

Община Долни Дъбник 

 Реконструкция на водопроводни клонове гр.Долни Дъбник - І етап, Главен клон І, 

Главен клон ІІ, Главен клон ІІІ и тласкател  

 Реконструкция на водопроводни клонове гр.Долни Дъбник - І етап, Главен клон І, 

Главен клон ІІ, Главен клон ІІІ и тласкател  

 План за интегрирано развитие на община Долни Дъбник за периода 2021-2027 г. 

 Ремонт на ул.Стамболийски от ОТ 427 до ОТ 478, с.Садовец, общ. Долни Дъбник 

 Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Долни Дъбник 

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на територията на община Долни Дъбник за периода 

2021 - 2031 г. 

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на територията на община Долни Дъбник за периода 

2021 - 2031 г., оригинал 

 Програма за енергийна ефективност на Община Долни Дъбник, 2021-2027 г. 

 Програма за енергийна ефективност на Община Долни Дъбник, 2021-2027 г., оригинал 

 Програма за опазване на околната среда на Община Долни Дъбник за периода 2021 - 

2028 г. 

Община Долна Митрополия 

 План за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за периода 2021-2027 г. 

 Програма за развитие на туризма в община Долна Митрополия за периода 2021-2027 г. 

 Програма за развитие на туризма в община Долна Митрополия за периода 2021-2027 г. 

(оригинал) 

 Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 

 Аварийно укрепване на подпорни стени и облицовка в участък от коритото на дере, 

с.Рибен, общ.Долна Митрополия 

 Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна Митрополия 2021-

2028 

 Общинска програма за опазване на околната среда на Община Долна Митрополия 2021-

2029 

Община Искър 

 Промяна НТП на общински поземлени имоти от "Територия заета от водни обекти" на 

"За селскостопански, горски ведомствен път" (ПИ 55878.145.151, 55878.145.445, Искър) 

Община Кнежа 

 План за интегрирано развитие на община Кнежа 2021 - 2027 г. 
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 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Кнежа 2021-2025 

 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Кнежа 2021-2025, оригинал 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на ОУ "Отец Паисий" гр.Кнежа  

 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Кнежа, 2021 г. - 2030 г. 

 Програма за управление на отпадъците на Община Кнежа за периода 2021 - 2028 г. 

 Програма за енергийна ефективност на Община Кнежа, за 2021 - 2028 г. 

Община Левски 

 Изменение на ОУП на Община Левски за част от ПИ №10080.76.156, ПИ №10080.11.40, 

ПИ №10080.11.46, ПИ №10080.50.234, земл.с.Варана, общ.Левски 

 Състезателна писта за мотокрос, в ПИ 126.206, ПИ 126.231, ПИ 126.248, землище 

с.Козар Белене, общ.Левски  

 План за интегрирано развитие на Община Левски за периода 2021 - 2027 г.  

 Програма за управление на отпадъците на Община Левски 

 Програма за опазване на околната среда на Община Левски за периода 2021-2028 г. 

 Промяна на количеството разрешен отпадък с Разрешително № 08-ДО-408-

00/18.11.2019 г. за дейности с отпадъци, ПИ 43236.401.3474, гр.Левски 

Община Летница 

 План за интегрирано развитие на Община Летница 2021-2027 година. 

 Проект за изменение на ОУП на Община Летница за ПИ с идентификатор 40943.31.105 

по КККР на с.Кърпачево, общ.Летница 

 Проект за изменение на ОУП на Община Летница за ПИ с идентификатор 40943.31.105 

по КККР на с.Кърпачево, общ.Летница (оригинал). 

 Промяна предназначението и реконструкция на мелница, находяща се в ПИ с 

идентификатор 40943.31.105, с.Кърпачево в Културо-информационен център 

"Кърпачево" 

 Изменение на ОУП на община Летница за ПИ с идентификатор 43476.315.1769, 

гр.Летница 

 Изменение на ОУП на община Летница за ПИ с идентификатор 40943.31.410, 

с.Кърпачево, общ.Летница 

 Изменение на ОУП на община Летница за ПИ с идентификатор 43476.315.1769, 

гр.Летница, оригинал 

 Изменение на ОУП на община Летница за ПИ с идентификатор 40943.31.410, 

с.Кърпачево, общ.Летница, оригинал 

 Проект за изменение на действащ ОУП на Община Летница, за ПИ с идентификатори 

40943.350.249 и 40943.350.248 с. Кърпачево, общ.Летница 

 Проект за изменение на действащ ОУП на Община Летница, за ПИ с идентификатори 

40943.350.249 и 40943.350.248 с. Кърпачево, общ.Летница 

 Проект за изменение на ОУП на Община Летница за ПИ 43476.65.73 и 43476.69.102,  

Община Ловеч 

 Разширение на гробищен комплекс в ПИ 43952.74.1 43952.75.6,43952.75.32, 43952.76.8, 

43952.76.103 и част от ПИ  с идентификатори 43952.74.3, 43952.75.7, 43952.75.8, 

43952.75.9, 43952.75.10, 43952.75.104 по КККР на гр.Ловеч  

 Реализация на национална програма за енергийна ефективност за многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес бл.107, ж.к. Червен бряг, гр.Ловеч 

 Реализация на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр.Ловеч, за сграда с административен адрес бл.116, 

ж.к. Червен бряг, гр.Ловеч 
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 Частично изменение на ОУП на Община Ловеч и ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.53.21,  

43952.53.21,  43952.53.21,  43952.53.21, местност Музговото, Северна индустриална зона 

гр.Ловеч 

 Реализация на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр.Ловеч - етап 2, Многофамилна  сграда с 

административен адрес гр.Ловеч, ул.Търговска №129, бл.Кубадин 

 Реализация на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр.Ловеч: бл. "Амбарица", бул. "България" № 55 

Община Луковит 

 Ремонт на сграда Детска градина с идентификатор  03143.700.1882.1, по КК на 

с.Бежаново, общ.Луковит 

 Ремонт на сграда Детска градина с идентификатор 85010.700.1330.2, по КК на с.Ъглен, 

общ.Луковит 

 Изграждане на площадка за игра в двора на Детска градина с идентификатор 

85010.700.1330, по КК на с.Ъглен, общ.Луковит 

 Ремонт и рехабилитация на общински път VRC 2144 /ІІІ-103 Роман - Златна Панега/ - 

Стояновци - граница общини (Роман - Луковит) - Беленци /път ІІІ-3008/ от км.7+800 до 

км. 11+360 

 Изграждане на централа за производство на електроенергия от възобновяеми източници 

с мощност  10 МW, трафопост, обслужваща сграда и склад за инвентар, ПИ с 

идентификатор 44327.275.55, м.Вранички връх, гр.Луковит, общ.Луковит 

 Изграждане на централа за производство на електроенергия от възобновяеми източници 

с мощност  30 МW, трафопост, обслужваща сграда и склад за инвентар, ПИ с 

идентификатор 44327.25.65, м.Ръждавец, гр.Луковит, общ.Луковит 

 Изграждане на централа за производство на електроенергия от възобновяеми източници 

с мощност 5 МW, трафопост, обслужваща сграда и склад за инвентар, ПИ с 

идентификатор 44327.26.17, м.Бяло поле, гр.Луковит, общ.Луковит 

 Изграждане на централа за производство на електроенергия от възобновяеми източници 

с мощност  30 МW, трафопост, обслужваща сграда и склад за инвентар, ПИ с 

идентификатор 44327.25.65, м.Ръждавец, гр.Луковит, общ.Луковит (оригинал). 

 План за интегрирано развитие на Община Луковит 2021-2027 година. 

 Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда на НЧ "Димитър Благоев", 

укрепване на основите и монтаж на контейнер за санитарни нужди, ПИ 63327.500.384, 

с.Румянцево, общ.Луковит 

 Създаване на нива в ПИ 44327.226.35, гр. Луковит 

 Пристройка за асансьор и ремонт на покрив на административна сграда в УПИ І, кв. 

125, гр. Луковит 

Община Никопол 

 Програма за опазване на околната среда на Община Никопол 

 Програма за управление на отпадъците на Община Никопол 

 Общинска програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на 

утвърдените норми за вредни вещества на Община Никопол в периода 2021 - 2025 г. 

 Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци и възстановяване на 

замърсени терени, в м. Карач Дере, землище гр.Никопол  

 Реконструкция на ул.Христо Ботев от о.т.176 до о.т.19, с.Муселиево, общ.Никопол 

 Създаване на Друга селскостопанска територия, ПИ 80697.88.162, м.Под селото, 

с.Черковица 

 Разширение на гробищен парк в ПИ 80697.140.149 и част от ПИ 80697.87.137, 

с.Черковица 

 Реконструкция на улица в с.Въбел, включваща ул.Иван Вазов от т.65 до т.21 
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 Музей на открито, археологически парк: Пристани на времето - І и ІІ етап, ПИ с 

идентификатор 51723.500.1387, гр.Никопол 

 Реконструкция на ул. 9-ти септември от о.т.100 до т.88, ул.Асен Златаров от т.115 до 

т.111, ул.Б.Стефанов от т.88 до т.86 и ул.Лиляна Димитрова от т.79 до т.52, с.Новачене, 

общ.Никопол 

Община Плевен 

 Програма за управление на отпадъците на Община Плевен 2021 г. - 2028 г. 

 Изменение на ОУП на гр.Плевен, във връзка с решения №№572, 573, 574, 575, 576, 577 

на Общински съвет Плевен 

 Улична канализация по ул.Рибарица, към жилищна сграда в УПИ ХV 668.1079, кв.182а, 

гр.Плевен 

 Изграждане на улица в ж.к.Дружба от ОК 271 до ОК 442, продължение на ул.Климент 

Охридски 

 Почистване коритото на р.Тученица от дървесна и храстовидна растителност в ЗМ 

"Кайлъка" от Моста до хотел "Кайлъка" 

 Основен ремонт на Летен театър, обслужващи помещения и сгради и прилежащо 

пространство за достъп 

 Основен ремонт на ул. Генерал Колев, от ул.Ю.Гагарин до ул.Чаталджа - северно 

платно, ПИ 56722.664.120 и ПИ 56722.664.292, гр.Плевен 

 Основен ремонт на улица "Бургас", гр. Плевен 

 Изграждане на парково осветление с фотосоларни осветителни тела в ЗМ "Кайлъка", в 

участък от северната граница на ПИ 56722.621.5 до южната граница на ПИ 56722.621.22 

 Изграждане на уличен водопровод от ОК 81 до УПИ ХV-332, кв.50, с.Радишево, 

общ.Плевен" 

 Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.215а, по плана на гр.Плевен 

 Изпълнение на открит обект "Тренировъчен терен по футбол", гр. Плевен в УПИ ІХ, кв. 

841, гр. Плевен, ул. "Колописта" № 7 

 Създаване на овощна градина в ПИ с идентификатор 47963.287.33, землище на с.Мечка, 

общ.Плевен 

 Създаване на нива в ПИ  61426.42.23, 61426.43.14, 61426.44.15, 61426.45.12, 61426.45.22, 

61426.48.11, 61426.105.5, 61426.106.5, землище с.Радишево, община Плевен 

 Създаване на "друг вид земеделска земя" в ПИ с идентификатор 87597.257.112, с.Ясен, 

общ.Плевен 

Община Пордим 

 Създаване на нива в ПИ с идентификатор 53446.45.173, землище на гр.Пордим 

 Създаване на нива в ПИ с идентификатор №57772.500.826, землище на гр.Пордим 

 Създаване на Друг вид земеделска земя в ПИ №05493.33.147, с.Борислав,  

 Създаване на Друг вид земеделска земя в ПИ №05493.37.154, с.Борислав,  

 Създаване на Друг вид земеделска земя в ПИ №05493.37.152, с.Борислав,  

 Създаване на Друг вид земеделска земя в ПИ №05493.34.153, с.Борислав,  

Община Тетевен 

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Тетевен 

 Програма за енергийна ефективност на Община Тетевен, 2021-2027 г. 

 План за интегрирано развитие на община Тетевен 2021 - 2027 г. 

 План за интегрирано развитие на община Тетевен 2021 - 2027 г. 

 Смяна НТП на ПИ 72343.500.8268, гр. Тетевен от "пасище" на "друг вид земеделска 

земя" 

Община Троян 

 Водоснабдяване на част от ул.“Стою Комита", гр.Троян 

 Ремонт на покрив - Шошковата къща, ПИ №73198.505.215, гр.Троян 
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 Фасадна реставрация и консервация на срада за култура и изкуство "Конака", ПИ 

№73198.505.123, гр.Троян 

 Изграждане на газово стопанство и основен ремонт на ОВК на ДГ "Мир", ПИ 

№73198.506.347, гр.Троян 

 Реконструкция на детска площадка в ДГ "Синчец", ПИ №73198.502.422, гр.Троян  

 Изграждане на детска площадка при кръстовище на ул.Ст.Караджа и ул.М. Марковски", 

гр.Троян 

 Изграждане на детска площадка на ул.Захари Зограф", гр.Троян 

 Преустройство на съществуваща кухня в СУ "Св.Климент Охридски", в кухня за обедно 

хранене, в ПИ с идентификатор 73198.506.364, гр.Троян 

 Изграждане на многофункционална спортана зала в ПИ 73198.505.135, гр.Троян 

 Издаване на разрешително за водовземане, КИ "Нейчов извор", махала Попишка, 

гр.Троян 

 Ремонт и реставрация на фасадите на музей на занаятите в гр. Троян 

 Изграждане на обслужваща инфраструктура към Център за подкрепа на лица с 

увреждания и техните семейства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост 

 Изграждане на паркинг ПИ с идентификатор 73198.504.388, гр.Троян 

 Реконструкция на съществуваща улична канализация по ул.Асен и Петър, гр.Троян  

 Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция в ПИ № 

21590.500.401.2, с. Добродан 

 Консервационно-реставрационни работи на обект Археологически обект Състра - 

Римски кастел и Римски път, с. Ломец  

Община Червен бряг 

 Благоустрояване на пешеходни пространства по ул.Христо Ботев от ОК 133 до ОК 148 и 

от ОК 190 до ОК 218, с.Чомаковци, общ. Червен бряг  

 Благоустрояване на пешеходни пространства по ул.Христо Ботев от ОК 133 до ОК 148 и 

от ОК 190 до ОК 218, с.Чомаковци, общ. Червен бряг  

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Червен бряг по ул.Г.С.Раковски 

и ул.Антим І, по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Ч.бряг) 

 Изграждане на дъждовен колектор за отводняване на бул.Европа и общински път PVN 

2193 гр.Червен бряг   

 ПУП - ПП за изпускателно съоръжение от Рибарник в ПИ с идентификатор 

16540.25.362, землище с.Горник 

 ПУП - ПП за изпускателно съоръжение от Рибарник в ПИ с идентификатор 

16540.25.362, землище с.Горник, оригинал 

 Изменение на ОУП - гр. Червен бряг в обхвата ПИ №№ 807.82, 807.83 и изменение на 

ПУП-ПРЗ за УПИ XIV, кв.177 по плана на гр. Червен бряг 

Община Угърчин 

 План за интегрирано развитие на Община Угърчин 2021-2027 година. 

 Канализация на гр.Угърчин - Главен колектор ІІ, връзка на Главен колектор ІІ с Главен 

колектор І  

 на канализация по ул. Иглика, ул. Юрий Гагарин, ул. Хан Кубрат, ул. Захарий Стояновв, 

ул. Александър Пушкин, ул. Скачка, ул. Софроний Врачански, ул. Освобождение, ул. 

Осогово, ул. Патриарх Евтимий, ул. Явор, ул. Тракия, ул. Цар Калоян, ул. Шейново, ул. 

Маргарец, гр.Угърчин, общ.Угърчин 

 Създаване на Друг вид земеделска земя в ПИ №68076.282.14, землище с.Сопот, 

общ.Угърчин 

Община Ябланица 

 Канализация за битово-фекални отпадъчни води, кв.Шумака гр.Ябланица 

 Изграждане на довеждащ водопровод, захранващ гр.Ябланица и реконструкция на 

главен клон І от ВВМ на с. Малък извор, общ.Ябланица 
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 Изграждане на довеждащ водопровод, захранващ гр.Ябланица и реконструкция на 

главен клон І от ВВМ на с. Малък извор, общ.Ябланица 

 План за интегрирано развитие на Община Ябланица 2021-2027 година. 

 Изменение на ПУП-ПРЗ за кв.17, кв.18, кв.19, жилищна зона  "Слънчев край" гр. 

Ябланица 

 ПУП-ПРЗ за ПИ 87014.60.530, ПИ 87014.60.531, гр.Ябланица 

 Аптека, разположена на част от партерен етаж на сграда 87014.701.2041.2, УПИ VІ, кв. 

54А, гр. Ябланица 

 

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 2021 г. в РИОСВ-Плевен са постъпили 48 броя заявления за достъп до обществена 

информация. На всички е отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до информация. 

През периода няма издадени откази за предоставяне на информация.  

Екологично образование 

Във връзка с епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас 

и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и 

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министър на здравеопазването не са провеждани  

открити уроци и инициативи с ученици и деца от детски градини. РИОСВ-Плевен е 

предоставя и публикува на своята интернет-страница материали свързани с повишаване 

екологичното съзнание и култура на различни групи от обществеността, данни и регистри с 

информация, педназначена за обществен достъп.  

Работа с медии 

До 31.12.2021 г. бяха подготвени и изпратени до национални и регионални медии  11 

броя прессъобщения. 

Жалби и сигнали на граждани 

От началото на годината са постъпили 12 жалби и 117 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 129 жалби и сигнали, 82 са основателни, 47 – 

неоснователни и 57 са препратени за предприемане на действия по компетентност. 

Извършени са 62 проверки, при които са дадени 22 предписания.  Във връзка с 

констатирани нарушения при проверките, са съставени 4 АУАН, издадени са 2 НП на обща 

стойност 2400 лв. 

 

iv.  Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и 

представители на обществеността 

През 2021 г. са извършени съвместни проверки по искане на ОДМВР, прокуратура, 

ТДНС и други държавни институции. 

Взето е участие в 1 комисия по Наредба № 22 от 10.02.2006 г., за условията и реда за 

обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на 

специфично-рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС, в 11 комисии по чл. 

17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи в ОД Земеделие Ловеч и в ОД 
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Земеделие Плевен и в 6 комисии съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени 

терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния 

пласт. 

Създадена е и продължава добрата координация между контролните органи в комисиите 

по чл.157а от ЗООС, съставени от представители на РИОСВ, РДПБЗН, ИТ и на общините, 

при съвместните проверки на обектите с висок и нисък рисков потенциал на териториите на 

Плевенска и Ловешка област.  

 

v. Анализ на дейностите по други текущи задачи 

Дейността на експертите е основана на оценка на риска на всеки от обектите, 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.  
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III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  

 

Екологичен проблем по отношение качеството на атмосферния въздух (КАВ) са 

превишените норми за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10) в градовете с 

автоматични измервателни станции (АИС): Плевен, Ловеч и Никопол. Основен фактор за 

този екологичен проблем е употребата на твърди горива за битово отопление.  

През отчетната 2021 г. за трета поредна година не са установени превишения на 

средногодишната норма (СГН) за ФПЧ10 в нито една от АИС.  

Превишение на допустимия годишен брой превишения (35 бр.) на средноденонощната 

норма (СДН) за ФПЧ10 през 2021 г. е установено единствено в гр. Никопол.  

Община Ловеч постигна целите на актуализираната програма с план за действие 2016 – 

2020 г. За периода 2018 – 2021 г. е постигнато спазване на средноденонощната (СДН) и 

средногодишната (СГН) норми за ФПЧ10, поради което не е извършено ново актуализиране 

на програмата.  

През 2021 г. завърши актуализирането за периода 2021 – 2025 г. на програмите по чл. 

27, ал. 1 от ЗЧАВ на Община Плевен и Община Никопол. Посочените общини са задължени 

в срок до 31 март да представят годишен отчет на изпълнението на програмите пред 

съответните общински съвети и РИОСВ.  

През 2022 г. предстои РИОСВ – Плевен да извърши годишна оценка на изпълнението на 

целите на тези програми въз основа на конкретните резултати от провеждания мониторинг 

на показателите за КАВ.  

Основен проблем, свързан с качеството на повърхностните води, е заустването на 

отпадъчни води от населени места без селищна ПСОВ. На територията, контролирана от 

РИОСВ - Плевен, в градовете Тетевен, Левски и Никопол няма ПСОВ. В Кнежа, Никопол, 

Ябланица и др. по-малки населени места канализационната мрежа е частично изградена. За 

подобряване качеството на повърхностните води, приемници на отпадъчни води, е 

необходимо да се изградят ПСОВ, да бъдат доизградени и/или реконструирани  

канализационните мрежи на населените места.  

Друг проблем, свързан с опазване на водите, са частично изградените или недобре 

работещи пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води. При контролния 

мониторинг на отпадъчни води през периода, са установени превишения на ИЕО по някои 

показатели, за което са наложени текущи санкции на „Пелтина“ ООД, „Софарма“ АД, 

„Клеърс“ ЕООД, „Кондов екопродукция“ ЕООД, „Рафинерия Плама“ АД и „Астарта“ ООД 

по реда на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции. През 2021 г. не са 

установени превишения на нормите по приоритетни и приоритетно опасни вещества, 

определени в разрешителните за заустване и комплексните разрешителни. 

Основен проблем по отношение на почвите е липсата на информация за собствеността 

на някои от складовете за негодни ПРЗ, поради което при възникнала необходимост от 

предприемане на действия за обезопасяване, РИОСВ Плевен не може да дава предписания 

за обезопасяването им. 

Във връзка с проведения през 2021г. на територията на РИОСВ-Плевен контрол са 

констатирани някои основни проблеми, касаещи управление на отпадъците, обобщени 

както следва: 

 Наличие на нерегламентирани площадки за извършване на дейности с отпадъци в 

частни и на общински имоти, особено по отношение на ИУМПС. 

 Ненавременното и коректно  подаване на информация от дружествата, които имат 

задължение по Регламент (ЕО) № 1013/2006г., относно превози на отпадъци. 
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 Скрити и нерегламентирани места за изхвърляне на строителни, смесени битови и 

опасни отпадъци; 

 Слабости в организицията на дейностите, документацията, електронните регистри и 

контрола върху изпълнението на поставените задачи в направление УООП.  

Основната причина за горепосочените слабости е намаления експертен състав  за 

извършване на контрол по ЗУО  - 3 бр. експерти за периода февруари 2021 г.  - юни 

2021 г., поради промяна в структурата на РИОСВ Плевен. През периода  юли - 

декември 2021 г. са включени допълнително 2 бр. експерти от отдел ПД, 

подпомагащи дейността по контрол ЗУО, което и към момента не е достатъчен 

ресурс за покриване на задълженията по текущия и превантивен контрол по ЗУО, 

издаване на резрешения по чл. 35 от ЗУО, както и допълнителната работа по 

текущите процедури по реда на Глава 6, Раздел ІІІ на ЗООС, включително и 

извънредни проверки по жалби и сигнали.  

Преодоляването на посочените слабости и увеличаването на експертния и 

административния капацитет са основни предизвикателства пред работата в 

направлението и през настоящата година.  

 

Във връзка с горните предизвикателства, през 2022 г. ще бъдат заложени за изпълнение 

дългосрочни цели, заложени и в Националното и Общностно законодателства по опазване 

на околната среда, е необходимата предпоставка за постигане на чиста и здравословна 

околна среда, чрез: 

o Предотвратяване или намаляване на вредните въздействия върху населението в 

региона, причинени от неблагоприятни изменения в качеството на атмосферния 

въздух и климата, в резултат от различни човешки дейности; 

o Ограничаване въздействието на отпадъчните води, формирани в резултат от 

човешката дейност, върху повърхностните водни обекти. Съхраняване и 

подобряване качеството на повърхностните и подземните води; 

o Екологосъобразно управление на отпадъците чрез спазване на приоритетен ред 

(йерархия), включващ: предотвратяване на образуването на отпадъци, подготовка за 

повторната им употреба, рециклиране, друго оползотворяване (например 

оползотворяване за получаване на енергия) и на последно място обезвреждане при 

липса на друга алтернатива; 

o Да се постигне ограничаване на въздействието на опасни химични вещества и смеси 

върху човешкото здраве и околната среда чрез контрол на дейностите по 

производство, внос, употреба и съхранение  на химикали.  

o Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление на защитените 

територии; 

o Подобряване на информираността и повишаване активността на обществото. 

За преодоляване на посочените проблеми с управлението на отпадъците през 2022 г. ще 

се продължи: 

 Засилване контрола на незаконните автоморги със съдействието на служители на ОД 

на МВР, като инициатор на проверките ще е РИОСВ-Плевен. 

 Засилване контрола за нерегламентирани места за изхвърляне на строителни, смесени 

битови и опасни отпадъци; 

 Прилагане на стриктни и ефективни административно-наказателни мерки към 

оператори, които имат  задължение по Регламент (ЕО) № 1013/2006г., относно 

превози на отпадъци. 
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През 2022 г. ще продължи осъществяването на контрол и ежемесечна обработка на 

информацията по изпълнение задълженията на общините, които са собственици на депа, за 

заплащане на дължимите месечни отчисления, съгласно разпоредбите на чл.60 и чл.64 от 

ЗУО. В тази връзка се води регистър на издадените решения за освобождаване на средства, 

по чл.25, ал.7 от Наредба № 7/ 19.12.2013г. По отношение 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, ще се 

планира извършването на проверки в общините. През следващата година с приоритет ще се 

осъществяват и проверки на инсталации и съоръжения за съхранение и третиране на 

отпадъци, получени от  трансграничен превоз. 

По отношение на контролната дейност, през 2022 година ще се акцентира върху: 

 Анализ на риска на всички контролирани обекти за въздействието им върху околната 

среда; 

  Запазване на тенденцията за прилагане на комплексен подход при проверка на 

обектите, в т.ч. и при извънредни проверки;  

 Определяне на приолритетно целеви групи с обекти  идейности за контрол;  

 Наличие и/или вероятност от химическо замърсяване на почви, което би довело до 

вредни изменения на почвите; 

 Контрол по спазване условията в издадени разрешителни и регистрационни 

документи по ЗУО; 

 Контрол на Общините за съответствието на структурата на Общинските програми с 

НПУО и за планирани мерки за предотвратяване образуването на отпадъци;  

 Контрол на инсталации и съоръжения за съхранение и третиране на отпадъци  от 

трансграничен превоз, за които не се изисква нотификация; 

 Контрол на лица, при чиято дейност се образуват отработени масла, в т. ч. събирачи 

на отработени масла; 

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

на ресурсите (финансови, човешки и материали);  

 Актуализиране на действащите процедури и вътрешни правила, регламентиращи 

превантивната и контролна дейност на инспекцията, в следсвие промяна на 

нормативната уредба и с цел подобряване работата на инспекцията. 
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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. 

 

 


