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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 

През 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе са работили по 6 програми от програмния бюджет на 

МОСВ: 

 Програма 1 „Оценка, управление и опазване на водите на Република България”; 

 Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните 

недра и почвите”; 

 Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството 

на атмосферния въздух”; 

 Програма 4 „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, 

видове и генетичните им ресурси”; 

 Програма 6 „Оценка и управление на въздействието върху околната среда”; 

 Програма 9 „Администрация”. 

Общият брой на обектите на територията на РИОСВ-Русе, които през 2021 г. са подлежали на 

контрол e 2221 броя. От тях за проверка са планирани 638 обекта с 884 проверки. През годината са 

извършени 883 планови проверки, като 26 бр. са по условия в издадени комплексни разрешителни и 

58 бр. са комплексни по компоненти и фактори на околната среда, които съответстват на 140 планови 

самостоятелни проверки по компоненти и фактори. От тях 40 са по два компонента/фактора. По 

месечни справки, изпратени в МОСВ, броят на извършените планови проверки е 801. Но реалният 

общ брой на всички планови проверки през 2021 г., с включените по компоненти и фактори от 

комплексни проверки, е 883.  

През 2021 г. годишният план на РИОСВ – Русе, е изпълнен на 99,9 %.  

Приоритетът в осъществената контролна дейност е насочен към обекти, чиито риск по 

отношение въздействието им върху околната среда и човешкото здраве е оценен като висок, както и 

към тези, които не са проверявани през последните 3-4 години.  

В плана за 2021 г. са заложени общо 48 броя проверки, свързани с последващ контрол на: 

защитени територии, административни актове (решения по ОС), билкозаготвителни пунктове, 

общини и горски стопанства, зоокът в гр. Разград, пазари за продажба на цветя, регионален 

исторически музей в гр. Русе и опитни полета за ГМО. Всички проверки са изпълнени. 

В плана за контролна дейност за 2021 г. на РИОСВ-Русе са планирани и осъществени общо 51 

броя проверки, свързани с последващ контрол на индивидуални административни актове (решения, 

становища), постановени по реда на Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда, от които: 

 8 броя проверки по изпълнение на мерки и условия в решения по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 

 24 броя проверки за правно действие на индивидуални административни актове, както следва: 

 20 броя на Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС; 

 4 броя на Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

 12 броя проверки на доклади за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на общините 

с одобрени и приети общи устройствени планове; 

 7 броя проверки на главни архитекти на общини, за наличие на влезли в сила индивидуални 

административни актове, издадени по реда на Глава Шеста на ЗООС, когато тези актове са 

необходимо условие за одобряването/разрешаването реализацията на ИП по реда на 

специален закон. 

Констатирано е, че 9 решения са с изгубен 5-годишен давностен срок, всички от които са 

свързани с постановени решения по реда на Глава Шеста на ЗООС за съгласуване на инвестиционни 

предложения. Възложителите и отговорните компетентни органи са надлежно уведомени за 

резултата от направените констатации. 
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По отношение на годишното докладване на общините с приети общи устройствени планове, 

се отчита слаб напредък, изразен в частично подобряване на техническата и пътната инфраструктура 

и минимално изпълнение на проекти за оптимизация на енергийната ефективност.   

Изпълнението на планираните проверки по Глава Шеста от ЗООС през отчетния период е 

100%. Сравнителният анализ спрямо предходния отчетен период (2020 г.) сочи, че броят на 

планираните и извършени проверки през 2021 г. (51 бр.) се запазва почти идентичен с тези, 

осъществени през 2020 г. (55 бр.). Същият извод може да се направи и по отношение на отчитането 

на осъществения извънреден контрол. 

Общият брой на извършените проверки – планови и извънредни през 2021 г. е 1 562, докато 

през 2020 г. е 1 521. 45,8% от тях през отчетната година са извънредни. 

Освен предвидените проверки, експертите са извършили и т.н. документални проверки на 

обектите, в контролираната територия, като например: проверки на доклади за собствени периодични 

измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ); справки за оборудване, заредено с 

флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества; планове за управление на 

разтворителите; справка за употребявани продукти с летливи органични съединения; проверка и 

оценка на Годишни доклади по околна среда на оператори с издадени комплексни разрешителни, 

проверки за правно действие на издадени административни актове по реда на Глава Шеста на ЗООС, 

проверки на годишни доклади по наблюдението и контрола при прилагането на приети общи 

устройствени планове (ОУП), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или 

възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от 

осъществяването на ОУП и др. 

Съгласно представената информация в Таблица 0/Общи таблици 2021/ резултатите са 

следните: 

По Закона за чистотата на атмосферния въздух са били планирани и изпълнени 77 проверки 

на 70 обекта. 

По Закона за водите са планирани 145 проверки на 87 обекта, от които 62 обекта са с 105 

пробонабирания. Изпълнени са 144 проверки на 87 обекта, като са извършени 82 броя 

пробонабиране, а при останалите проверки, от служителите на РЛ Русе не вземани проби поради 

липса на отток. Разликата от една планова проверка се дължи на отмяна на действието на 

разрешително за заустване на обект, планиран за две пробонабирания през 2021 г. 

По Закона за управление на отпадъците са планирани и изпълнени 425 проверки на 423 

обекта. 

По Закона за почвите са планирани и изпълнени 30 проверки на 30 обекта. 

По Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества са планирани и 

изпълнени 35 проверки на 35 обекта. 

По Закона за защита от шума в околната среда са планирани и изпълнени 7 проверки на 7 

обекта. 

По Закона за биологичното разнообразие са планирани и изпълнени 15 проверки на 15 обекта. 

По Закона за защитените територии са планирани и изпълнени 12 проверки на 12 обекта. 

По Закона за лечебните растения са били планирани и изпълнени 17 проверки на 17 обекта. 

Планирани са били и съответно са изпълнени 26 проверки по условия в издадени комплексни 

разрешителни на 25 оператора.  

Общият брой извършени проверки за годината, съгласно месечните справки, представени в 

МОСВ е 1 480, спрямо 1 521 през 2020 г., спрямо 1 353 през 2019 г., 1 239 през 2018 г. и 1 309 през 

2017 г. 

В сравнение с 2020 г., изразходваните средства за командировки и транспорт през 2021 г. са с 

около 2,17 % по-малко и представляват 11,01 % от разходите за издръжка, финансирани от бюджета, 

което е свързано с обявеното извънредно положение и епидемиологичната обстановка в страната.   

Средносписъчният състав, осъществяващ контролните проверки e следният: 24-25 експерти 

(13-14 експерти от дирекция „Контрол на околната среда” и 11 от дирекция „Превантивна дейност”). 

С цел оптимизиране разходите за провеждане на проверки е приложен комплексен подход и 

гъвкаво планиране, като се оптимизират маршрутите за обектите, които се намират извън град Русе. 

В случаите, когато е било възможно е прилаган и ротационният принцип. 
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Tаблица 1. Контролна дейност за 2021 г. – обобщена 
 

Общ брой 

обекти, 

подлежащи 

на контрол 

и проверки 

от РИОСВ, 

включени 

в 

регистъра 

на 

обектите 

Брой 

планирани 

обекти за 

контрол 

през 2021 г., 

включени в 

таблица 2  

„Списък на 

планирани

те обекти за 

контрол” 

Брой проверени обекти през 

2021 г. 

% на 

изпълнение 

на плана за 

контролна 

дейност за 

2021 г. 

(планирани/

проверени 

обекти) 

Общ брой 

извършен

и 

проверки 

(отчетени 

с 

месечните 

отчети) 

Брой на  

експерти, 

извършили 

проверките Планирани с 

плана за КД 

в таблица 2 

„Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол“ 

Извън плана 

(невключени в 

Таблица 2 

„Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол”) 

2221 689 689
 

447 99,9 1 562* 25 
 

*Забележка:
 
По представените в МОСВ месечни отчети общият брой на проверките е 1 480. В месечните отчети 

комплексните проверки по компоненти и фактори са представени като една проверка, т.е. през 2021 г. са 

извършени 58 комплексни проверки, отговарящи на 140 планови проверки по компоненти и фактори.  
 

Tаблица 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 през 

2021 г. 

(съгласно 

съответните 

таблици по 

компоненти 

и фактори от 

плана за КД) 

Брой 

проверени 

обекти 

през  

2021 г.  

(от 

планирани

те) 

Брой 

планирани 

проверки  

съгласно 

Таблица 3.  

Планирани 

проверки по 

компоненти 

и фактори на 

околната 

среда 

Брой 

извършени 

планови 

проверки 

% на изпълне 

ние на плана 

за КД за 2021 

г. спрямо 

проверени 

обекти 

1. КР 26 26 26 26 100 

2. СЕВЕЗО 22 22 22 22 100 

3. Въздух 70 70 77 77 100 

4. Води 87 87 145 144* 99,9 

5. Почви 30 30 30 30 100 

6. Отпадъци 425 423 425 425 100 

7. Химикали 35 35 35 35 100 

8. Шум 7 7 7 7 100 

9. 
Биологично 

разнообразие 
12 12 12 12 100 

10. 
Защитени 

територии 
12 12 12 12

 
100 

11. 
Защитени 

зони 
3 3 3 3 100 

12. ЗЛР 17 17 17 17 100 

13. ОВОС и ЕО 51 51 51 51 100 

14. 
Екологична 

отговорност 
13 13 13 13 100 

15 

EMAS и 

екомаркировк

а на ЕС 

0 0 0 0 0 

16. ГМО 4 4 4 4 100 

17. Комплексни 58 58 58 58
 

100 
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проверки (на 

обекти без 

КР) 

 

* Един от обектите е планиран за 2 проверки с пробонариране на отпадъчни води, но в началото на 2021 г. е прекратено 

действието на РЗ и така е отпаднала необходимостта от извършване на втора проверка на обекта. 

 

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

През 2021 г. са извършени 679 извънредни проверки, с  204 по-малко от плановите проверки. 

През 2020 г. те са 751. Същите са разпределени, както следва: на 111 планови обекта са извършени 

200 извънредни проверки, а на 447 невключени в плана обекти, са извършени 475 извънредни 

проверки. При изпълнение на плана за контролната дейност за 2021 г. прави впечатление запазващата 

се тенденция през последните няколко години за спад на броя на извънплановите проверки спрямо 

плановите, като цяло. Докато през 2018 г. извънредните проверки са съставлявали 60 % от всички 

проверки, през 2019 г. са били 53,22 %, през 2020 г. са били 49,5 %, то през 2021 г. са 43,5% от 

всички осъществени проверки.   

Запазва се тенденцията - най- голям дял (48,5 % или 320 броя) от общия брой извънредни 

проверки, да имат тези по Закона за управление на отпадъците. Най-много са проверките по жалби и 

сигнали – 48 броя, за съдействие на органите на Гранична полиция и Агениция „Митници“, във 

връзка с Регламент 1013/2006 г. относно трансграничен превоз на отпадъци-20 броя и по искане на 

МВР – 15 проверки.  

Извънредните проверки по ЗЧАВ и ЗВ са съответно 67 и 72.  

Извършените извънредни проверки по процедурите по ОВОС и ЕО са общо 8 бр. Същите са 

свързани с: 

- Издадени през минал отчетен период административни актове по реда на Глава Шеста на 

ЗООС, както и тяхното правно действие; 

- Текущи процедури по ОВОС/преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 

подадени уведомления за инвестиционни предложения; 

- Запитвания и сигнали за осъществяване на производствена дейност. 

Останалите извънредни проверки са на нови обекти, по заповеди на директора на РИОСВ-

Русе; по разпореждане на съдебни органи и др. институции; във връзка с последващ контрол по 

издадени предписания; по подадени заявления за издаване на разрешително по ЗУО; за пломбиране 

на съоръжения; за налагане или отмяна на санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда 

– 50 проверки; по постъпили уведомления за инвестиционни предложения, във връзка с прилагане на 

принудителни административни мерки. Не е малък броят на проверките – 70 бр., по изпълнение на 

проекти, финансирани от ПУДООС във връзка с кампанията „Чиста околна среда“.  

При съпоставяне на резултатите по отношение на извънредните проверки през последните 

години се установяват следните данни:  

 през 2021 г. извънредните проверки са били 679, от които 106 ДПК, 183 по сигнали и 

жалби, 50 по чл. 69 от ЗООС, 23 по писма/заповеди на МОСВ, 28 по разпореждане на МВР 

и ВАП; 3 по заповед на областен управител; 46 във връзка с последващ контрол; 70 са във 

връзка с кампанията „Чиста околна среда”, финансирана от ПУДООС  и т.н.; 

 през 2020 г. извънредните проверки са били 751, от които 68 ДПК, 142 по сигнали и жалби, 

45 по чл. 69 от ЗООС, 179 по писма/заповеди на МОСВ, 33 по разпореждане на МВР и 

ВАП; 1 по заповед на областен управител; 106 във връзка с последващ контрол; 43 са във 

връзка с кампанията „Чиста околна среда”, финансирана от ПУДООС  и т.н.; 

 през 2019 г. извънредните проверки са били 720, от които 57 ДПК, 177 по сигнали и жалби, 

28 по чл. 69 от ЗООС, 146 по разпореждане на Върховна административна прокуратура; 49 

по разпореждане на др. институции, вкл. МВР; 3 по заповед на областни управители; 67 във 

връзка с последващ контрол; 52 са във връзка с кампанията „Чиста околна среда”, 

финансирана от ПУДООС и т.н. 

 Прави впечатление, че се е увеличил броят на извънредните проверки по сигнали и жалби-183 

(26,95 %, докато през 2020 г. са били 18,9% от всички извънредни проверки), както и във връзка с 

участия в ДПК – 106, докато през 2020 г. са били 68. Проверките по изпълнение на предписания през 
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2021 г. са 46, докато през 2020 г. са били 106. През 2021 г. се установява, че проверките по 

писма/заповеди на МОСВ значително са намалели 23, докато през 2020 г. са били 179.  

При анализ на резултатите от контролната дейност през 2021 г. се установява, че броят на 

извънредните проверки по жалби и сигнали, включително получени на „зеления телефон” и чрез 

контактната форма на интернет страницата на Инспекцията от граждани и други органи, се е 

увеличил с 38 бр. (183 бр. или 26,9 % от всички извънредни проверки) в сравнение с 2020 г. (145 бр. 

или 18,07 % от всички извънредни проверки).  

През 2021 г. проверките по жалби и сигнали са били 26,3% от извънредните. Проверените 

обекти по повод на постъпили сигнали или жалби са 130, докато през 2020 г. са били 118. Дадени са 

56 предписания. 

Всички постъпили 898 сигнала и жалби в инспекцията са своевременно обработени. От тях 

148 са препратени по компетентност, 180 са основателни и 570 са неоснователни.  

Общият брой на постъпилите в РИОСВ – Русе през 2021 г. сигнали за замърсяване на 

компонентите и факторите на околната среда е 874. От тях основателни са 179, препратени по 

компетентност – 136, а останалите 559 са неоснователни. Наблюдава се понижаване на броя на 

постъпилите сигнали, спрямо 2020 г. (922), като се отчита, че около 32-33 % от тях не са от 

компетентността на РИОСВ - Русе. 

Големият брой на сигналите се обяснява с това, че множество обаждания/писма по ел. поща, 

по един и същи проблем, които са подавани в рамките на кратък период от време, са регистрирани 

като самостоятелни сигнали. 

Общо по сигнали и жалби са извършени 159 проверки на 130 обекта. Най-многобройни са 

били сигналите за проблеми в община Русе – 584 бр.; в община Разград – 26 бр.; в община Силистра 

– 15 бр.; в община Сливо поле – 14; и малобройни в останалите общини. 

 Предимно извънредните проверки се дължат на множеството постъпили сигнали за неприятни 

миризми в град Русе през есента на 2021 г. Голяма част от проверките са свързани с обходи в 

различни части на града. 

Запазва се тенденцията от последните години по отношение на проблемите – около 80 % от 

сигналите са за неприятни миризми и около 5-6 % - за птици и др. животни в безпомощно състояние. 

Преобладаващата част от сигналите са подавани в извън работно време – през нощта, във вечерните 

часове, през почивните дни. Отчита се и определена цикличност на увеличаване на броя на сигналите 

през определени месеци: март-април-май и август-септември. Същите са постъпвали в извънработно 

време в часовия интервал между 20:00 и 22:00 ч., както и между 05:00 и 08:00 ч. Прави впечатление, 

че за кратко време по един и същи проблем са постъпили повече от 20 – 25 обаждания на „зеления 

телефон“ и по контактната форма на интернет страницата на Инспекцията, които са концентрирани 

основно в град Русе. И през 2021 г. при сигналите се наблюдава повторяемост за определени обекти, 

като: „Линамар лайтс металс” ЕООД гр. Русе, ,,Сит Грийн” ЕООД-гр. Русе, „Оргахим Резинс” АД – 

гр. Русе.  

Сигналите през 2021 г. тематично могат да се групират основно за: 

 разпространение на неприятни, остри, задушливи миризми, както от промишлени източници, 

така и от нерегламентирано изгаряне на горива в битовия сектор – съобщавано е за горене на 

кабели, дрехи, ПДЧ, гуми и т.н.;  

 нерегламентирано изхвърляне и третиране на отпадъци, вкл. и строителни/замърсени с 

отпадъци терени; 

 замърсяване на водни обекти с отпадъчни води, поради липса или неработещи пречиствателни 

съоръжения; 

 възникнали пожари в регламентирани депа за отпадъци и нерегламентирани сметища; 

 незаконна автосервизна дейност/нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС; 

 наднормен шум от промишлени обекти; 

 незаконни билкозаготвителни пунктове; 

 животни – предимно птици в безпомощно състояние. 

 През 2021 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 108 броя сигнали и жалби за нарушения на 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и подзаконовите нормативни актове. От тях 

69 са основателни. Същите се касаят основно за намерени защитени екземпляри в безпомощно 

състояние (живи или мъртви). 28 сигнала са неоснователни – от тях 4 броя са за продажба на 
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защитени растителни видове, незаконен риболов в ПР „Сребърна“, незаконно изкупуване на билки, а 

останалите 24 са за открити екземпляри от незащитени животински видове. Препратени по 

компетентност до други институции са 11 сигнала (8 за незащитени екземпляри, 1 за пръскане на 

земеделски култури с пестициди, 1 за сеч на липови дървета, 1 за провеждане на мотосъбор). 

В сравнение с предходни периоди (2016 г.- 2021 г.), през последните две години се наблюдава 

тенденция към намаляване на броя на подадените писмени жалби. За 2021 г. са   24 броя,  докато за 

2020 г. са били 35 броя.  По Закона за защита от шума в околната среда са подадени 1, по Закона за 

чистотата на атмосферния въздух - 4 жалби; по Закона за управление на отпадъците -12 и по 

Закона за опазване на околната среда – 2, по Закона за ветеринарномедицинската дейност – 2, по 

Закона за водите – 1 и по Закона за биологичното разнообразие- 2. Извършени са  7 броя проверки 

на 7 обекта по жалби на граждани. От постъпилите жалби, 1 е била основателна, 11 са били 

неоснователни и 12 са препратени по компетентност на съответните институции. На всички жалби е 

отговорено в срок. При необходимост, при провеждане на проверките са участвали и представители 

на други контролни институции. 

Поставените проблеми в жалбите са за: неприятни миризми от различно естество – бои, 

лакове, торови маси от животновъдни обекти и др.; замърсени терени с различни видове отпадъци – 

строителни, от автосервизни дейности; нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС; отглеждане 

на селскостопански животни в населените места с издадено комплексно разрешително на обекта; 

наднормен шум от промишлен обект; незаконно строителство; замърсени води и др. Все още се 

подават жалби, в основата на които са влошени междусъседски отношения или засегнати други 

интереси. След преценка относно компетентността за решаване на поставените проблеми, жалбите са 

препращани до съответната Община, ОДБХ и РЗИ. За един и същ проблем са подавани 

неколкократно жалби до различни институции – Областен управител, МОСВ, РИОСВ, РЗИ, общини. 

Във връзка с извършените проверки по сигнали и жалби, през 2021 г. са съставени общо 12 

акта за установени административни нарушения (докато през 2020 г. са били 25), издадени са 11 

наказателни постановления на обща стойност – 33 550 лв.  

Извършените извънредни проверки спрямо общия брой проверки са 43,5 %.   

 

Tаблица 3. Извънредни проверки 

 
 

(1) В тази цифра са включени проверки във връзка с: непредставени доклади за СПИ и съставяне на АУАН за 

нарушения на екологичното законодателство; отчитане изпълнението на проекти по „Чиста околна среда”, 

финансирани от ПУДООС; по писма и заявления от оператори; утвърждаване на планове за собствен 

мониторинг; заявления за регистрации по CITES; непредставени отчети за количества събрани билки; по 

изпълнение на условията в издадени разрешителни по компонент „Биологично разнообразие”; новооткрити 

пунктове за изкупуване на охлюви и др. 

(2) В тази цифра са включени: 447 проверени обекта, невключени в плана и 112 планирани обекта, на които са 

извършени извънредни проверки. На много от проверените обекти са извършвани извънредни проверки по 

различни причини.  

 По 

изпъл-

нение  

на 

пред-

писа-

ние 

По 

жалби/ 

сиг-

нали 

По 

запо-

вед/ 

писмо  

на 

минис-

търа/ 

дирек-

тора на 
РИОСВ 

По 

запо-

вед/ 

писмо 

на 

област

-ния 

упра-

вител 

По 

искане 

на 

проку-

рату-

рата / 

МВР 

По 

пос-

тъпи

ло 

ИН 

По 

изда-

ване на 

разре-

шите-

лен/ 

Реги-

стра-

ционен 

доку-

мент 

от 
РИОСВ 

По 

иска-

не за 

про-

мяна 

на 

нало-

жени 

теку-

щи 

сан-

кции 

Участие 

в ДПК 
Други Общ 

брой 

Брой 

извър-

шени 

проверки  

 

46 

 

183 23 0 28 8 93 50
 

106 142 
(1) 

679 

Брой 

провере-

ни обекти  
46 137 20 0 28 8 88 22 100 134 559 

(2) 
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1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ – административно наказателна отговорност и 

принудителни административни мерки, вкллючително сравнение спрямо 2019 г. 

През 2021 г. са съставени 85 акта за установени административни нарушения, спрямо 111 за 

предходната година. Най-много съставени актове има по Закона за управление на отпадъците, 

Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закон за 

биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения. През 2021 г. регистрираните 

нарушения по ЗУО са 23 бр., при отчетени през 2020 г. – 67 бр., по ЗООС са 12 бр., при отчетени през 

2020 г. 7 бр., по ЗЧАВ 20 бр. при отчетени за 2020 г. 6 бр., по ЗВ са 8 бр. при 10 бр. отчетени за 2020 

г. Издадените НП през 2021 г. са 80 бр., като 8 от тях са по АУАН от 2020 г., както следва:  

АУАН № 0002545/27.08.2020 г. на „Лъки сис“ ЕООД, гр. Силистра, издадено е НП № 

1/15.01.2021 г.в размер на 4000 лв. 

АУАН № 0002517/04.12.2020 г. на „Аристон С“ ООД, гр. Русе, издадено е НП № 2/21.01.2021 

г.в размер на 2000 лв. 

АУАН № 0002499/16.12.2020 г. на ДЗЗД „Шик шик“, гр. Разград, издадено е НП № 

3/28.01.2021 г.в размер на 2000 лв. 

АУАН № 0001736/25.08.2020 г. на „Дани груп 04“ ЕООД, гр. Русе, издадено е НП № 

4/22.02.2021 г.в размер на 7000 лв. 

АУАН № 0002220/23.11.2020 г. на И.Д., село Чинтулово, издадено е НП № 5/25.03.2021 г.в 

размер на 100 лв. 

АУАН № 0002222/23.11.2020 г. на Т.Д., село Чинтулово, издадено е НП № 6/25.03.2021 г.в 

размер на 100 лв. 

АУАН № 0002221/23.11.2020 г. на Н.Д., село Чинтулово, издадено е НП № 7/25.03.2021 г.в 

размер на 100 лв. 

АУАН № 0002219/23.11.2020 г. на З.Д., село Чинтулово, издадено е НП № 8/25.03.2021 г.в 

размер на 100 лв. 

През 2021 г. издадените НП са 80.  

През изтеклата година има шест прекратени административонаказателни процедури на 

основание чл. 54 от ЗАНН. През 2021 г. са отменени 6 бр. наказателни постановления на обща 

стойност 17 800 лв по ЗУО, които са издадени през 2020 г. 

Докато през 2020 г. са обжалвани 28 от издадените 94 НП, то през 2021 г. броят на 

обжалваните наказателни постановления е 18 от 80 НП. От всички НП през 2021 г., влезли в сила са 

57, а 18 са в текуща съдебна процедура.  

Приключилите с „писмено предупреждение“ през 2021 г. преписки са 5, докато през 2020 г. са 

били 11.   

Съществено затруднение създава връчването на АУАН съставени в отсъствие на нарушителя. 

В много от случаите се иска съдействие и от органите на МВР, но лицата или представляващите 

юридическото лице не биват открити. Това значително възпрепятства административно 

наказателната дейност и ангажиране отговорността на нарушителите, тъй като на основание чл. 43, 

ал. 6 от ЗАНН, следва да спрем производството. Спрените производства, поради невъзможност за 

откриване на нарушителя са 4бр. 

 За регистрираните отклонения в определените нормативни емисионни норми и ограничения, и 

замърсяване на околната среда над допустимите норми, към нарушителите са приложени 

изискуемите процедури, съгласно чл. 69 от ЗООС. Изготвени са 45 преписки за санкции, както 

следва: 

 наложени санкции – 19 по компонент води и 4 по компонент въздух; 

 намалени- 4 по компонент води и 3 по компонент въздух; 

 отменени –14 по компонент води и 1 по компонент въздух. 

 За установени минимални превишения на ИЕО на трима оператори през 2021 г. не са 

наложени ТМС по чл. 69 от ЗООС, а са издадени писмени предупреждения от директора на РИОСВ-

Русе. 

През 2021 г. е постъпила една жалба срещу наложени санкции по чл. 69 от ЗООС. 

Данните от предходната 2020 г. са както следва: 10 наложени, 14 намалени, 14 прекратени/ 

спрени/отменени, а възобновени 2, което показва, че има тенденция към увеличаване спрямо 

предходната година. 
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Резултатите от санкционната дейност на РИОСВ – Русе за 2021 г. са отразени в таблиците от 

Приложение № 10. 

По чл. 69 от ЗООС в периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е получена следната сума от 

санкции: 128 082, 22 лв. (за сравнение, през 2020 г. събраната сума е била 272 300, 67 лв.). 

От нея 80 % са приведени на следните общини: 

 Община Русе - 20657,18 лв. 

 Община Исперих - 1808,8 лв. 

 Община Иваново - 49,6 лв. 

 Община Сливо поле - 598,4 лв. 

 Община Разград - 42004,26 лв. 

 Община Тутракан -  18728,1 лв. 

 Община Лозница - 3827,76 лв. 

 Община Силистра - 13481,69 лв. 

 Община Ситово - 81,38 лв. 

            Община Самуил - 801,6 лв. 

 Общо на общините е приведена сумата от 102 038, 77 лв. През 2020 г. преведената сума е била 

211 229, 29 лв.  

 Най-големи обекти – замърсители през 2021 г. са установени в общините – Разград, Русе и 

Тутракан 

 

1.4. Силни и слаби страни на извършената от РИОСВ контролна дейност. Изводи 

 

Анализът на дейността на РИОСВ – Русе, изпълнените цели и постигнати резултати налагат 

констатациите за следните слаби и силни страни в работата на инспекцията: 

Слаби страни: 

 недостатъчен административен капацитет в някои направления, като се отчита слаб интерес 

към обявените конкурсни процедури; 

 липса на работни срещи по отношение обмен на опит, обсъждане и анализиране на 

проблемите, като и по прилагане на екологичното засонодателство. 

 честите промени в нормативната уредба в рамките на една година са причина 

наказателните постановления да бъдат отменяни от съда; 

 за новоназначените служители е необходим период за адаптация и придобиване на умения; 

 изискването съгласно нормативната уредба за ежегоден контрол по ЗООС, ЗУО и ЗВ 

създава затруднения, поради големия брой обекти, подлежащи на такъв и недостатъчен брой 

експерти;  

 през последните години броят на извънредните проверки и задачи се увеличава, което се 

отразява на качественото изпълнение на годишния план; 

 не винаги е възможна своевременна реакция при проблеми (сигнали), получени в 

почивните дни и/ или в отдалечени населени места; 

 при промяна в собственика на оператора/обявяване в несъстоятелност, възникват 

затруднения при осъществяването на контрол; 

 по компонент „Биологично разнообразие” - невъзможност за предвиждане на подлежащите 

на регистрация пунктове за изкупуване на охлюви, както и на подлежащите на регистрация 

екземпляри по чл. 70 от ЗБР. Всяка година броят им е различен и варира от 0 до 16; 

 затруднения при настаняването на екземпляри в безпомощно състояние в спасителни 

центрове/клиники, поради отдалечеността им в района; 

 проблеми при превоз на бедстващи екземпляри с обществен транспорт, което не е 

безопасно за пътниците и екземплярите; 

 пропуски в нормативната база, което създава проблеми и трудности в осъществяването на 

адекватен контрол от страна на институцията в областта на превантивната дейност. 

 необходимост от нормативно определени базови критерии за произнасяне от страна на 

МЗ/РЗИ, изискващи се в процедурите по реда на Глава Шеста на ЗООС, предвид наложеното в 

законодателството сътрудничество на двата сектора – опазване на човешкото здраве и околна среда; 
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 в съвместените процедури по реда на Глава Шеста и Глава Седма на ЗООС, се отчита 

прекалено забавяне на произнасянето от страна на ИАОС, което значително утежнява нормативно 

определения срок на административната процедура (в определени случаи се налага да се пишат 

напомнителни писма до ИАОС предвид изтеклия срок по необходимото произнасяне); 

 непълна нормативна уредба, която да съответства на новите иновативни дейности и 

технологии, внедрени в последните години. Необходимост от актуализиране на приложенията на 

ЗООС съобразно новите производства и технологии, които навлизат в РБългария и следва да бъдат 

оценени, както и последващо контролирани от РИОСВ; 

 съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, в РИОСВ се завеждат и 

обработват голям брой преписки за обекти (гаражи, пристройки, селскостопански постройки и др.), в 

т.ч. и се съгласуват задания за изработване на устройствени планове, които не оказват влияние върху 

околната среда, но изискват становище от РИОСВ; 

 голям брой обекти, подлежащи на съгласувателен режим с БД, РЗИ и др. компетентни 

органи; 

 при провеждане на нормативно изискващите се консултации със специализирани 

компетентни органи в  хода на процедурите по Глава Шеста от ЗООС се получават немотивирани 

становища или извън поставения срок за произнасяне със становище, което допълнително утежнява 

процедурата за гражданите и бизнеса; 

 обработката на огромен брой документи, свързани с кандидатстване за финансиране по 

различни програми с представяне на минимален обем от информация и с необходимост от 

произнасяне в много кратки срокове, с ограничен човекоресурс;  

 получаване на изискващите се становища от определени общински и държавни структури 

извън всякакви срокове за произнасяне, което значително натоварва процедурата за гражданите и 

бизнеса и утежнява инвестиционния процес в страната; 

 липса на подробна информация от базата данни на Европейската агенция по химикали 

(ECHA); 

 липса на актуализирани и събразени с настоящата ITT технология, математически модели 

за оценка на разсейването на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 затруднения възникват при осъществяване на контрол на обявени в несъстоятелност обекти 

и невъзможност за изпълнение на задълженията по специалните закони за предоставяне на 

информация; 

 проблем е и честата промяна в собственостт на оператора и/или наемните отношения 

между собственик и наемател на инталация/площадка. 

 липса в нормативната уредба на възможност за служебно закриване на пунктове за 

изкуване на лечебни растения, чиито отговорници са  извън страна от години. 

 проблем все още са сигналите по отношение на намерени екземпляри в безпомощно 

състояние, т.к. в региона липсва Спасителен център, а за да се изпратят в гр. Стара Загора има само 

един автобус, който тръгва от гр. Русе в 09:30 ч. Немалко са и случаите, при които експертите 

заплащат транспортирането на бедстващи екземпляри. 

 в сградата на РИОСВ няма подходящи места – стационар за бедстващи птици. 

 

Силни страни: 

 създаване на добра организация и преразпределение, в резултат на което всички планови 

проверки и поставени цели са изпълнени, независимо от обявеното извънредно положение и 

ограничаването на пътуванията за определен период от време; 

 добра координация между експертите в различните направления; 

 работа в екип, като съвместно се обсъждат различни случаи и се търсят правилните 

решения; 

 постигнати добри резултати при осъществяване на контрол при постъпили сигнали/ жалби 

за замърсяване на околната среда; 

 бързи и адекватни действия при получаване на сигнали, особено за неприятни миризми, 

замърсяване на водни обекти с отпадъчни води и трансграничен превоз на отпадъци по Регламент 

1013/2006; 
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 продължава прилагането на комплексния подход при контролната дейност – извършване на 

екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда се пести времеви, кадрови и 

финансов ресурс;  

 при възможност се прилага ротационния подход; 

 извършва се седмично и тримесечно планиране на контролната дейност, като с изготвянето 

на седмичен транспортен график се оптимизира работата и разходите за транспорт; 

 електронният обмен с някои админитстрации улеснява провеждането на нормативно 

определените процедури; 

 изградена и работеща е камера за видеонаблюдение в реално време за непрекъснат контрол 

на източничниците на вредни емисии на площадката на „Сид Грийн” ЕООД в гр. Русе; 

 своевременно изготвяне и предоставяне на експертни отговори по парламентарни питания; 

 значително намаляване на броя на отменените от съдилищата наказателни постановления; 

 бърза комуникация в служебния обмен на информация между институциите чрез системата 

за електронен обмен; 

 изпълняват се всички препоръки от проверяващите органи в поставените срокове. 

 

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

вкл. предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2020 г., 

резултати  

2.1. Въздух  

2.1.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол: 

През 2021 г. основен приоритет в работата на експертите от направление „Атмосферен 

въздух“ е контролът на обекти с висок, среден и нисък рисков потенциал по компоненти и фактори 

на околната среда. Планът за контролна дейност на РИОСВ – Русе  за 2021 г. по компонент 

„Атмосферен въздух“ е изпълнен на 100 %. За отчетния период са извършени 77 планови проверки 

на 70 обекта, в това число 30 комплексни проверки, 14 планирани проверки с емисионен контрол. 

Експертите са участвали в 26 планови проверки по условия в комплексни разрешителни на 26 

оператора на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са общо 70 предписания за изпълнение на 

операторите. 

С участието на представители от направлението са въведени в редовна експлоатация  11 

строежа. 

За констатирани нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух са съставени 20 

АУАН на юридически лица. Установените административни нарушения по ЗЧАВ и подзаконовата 

нормативна база са: непровеждане на задължителните собствени периодични измервания за 

предходен период от време и непредставяне в срок на информация за веществата, които нарушават 

озоновия слой, и/или за флуорсъдържащите парникови газове, както и за оборудването, което 

съдържа тези вещества. 

●  Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух; големи горивни източници 

Качеството на атмосферния въздух в град Русе се наблюдава чрез Автоматична измервателна 

станция „Възраждане” (АИС). На постоянен мониторинг са подложени нивата на следните 

замърсители: азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, фини прахови частици 

10 мкр (ФПЧ10) и 2.5 мкр (ФПЧ2.5).  

 В пункт ДОАС „Профсъюзи” в град Силистра се следят нивата на следните показатели: 

азотни оксиди, серен диоксид, озон и ФПЧ10. 

 През годината нивата на основните замърсители – азотни оксиди, серен диоксид, въглероден 

оксид, бензен и озон остават ниски, като единствено са констатирани превишения по показател фини 

прахови частици – 10 мкр. (ФПЧ10). 
 Данните, постъпващи ежедневно от автоматична станция за контрол качеството на 

атмосферния въздух – АИС „Възраждане”, гр. Русе показват, че броят на регистрираните дни с 

превишения (над 50 µg/m
3
) през 2021 г. (28)  е по-малък от тези през 2020 г. (55) по показател ФПЧ10. 

При максимално допустим брой дни с превишения за една календарна година – 35 броя, 2021 г. е 
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първата такава без нарушване на нормата за брой превишения на ФПЧ10. Средно-годишната норма за 

ФПЧ10 също е спазена за община Русе, като през 2021 г. на измерената средногодишна концентрация 

е под нормата от 40 µg/m
3
. 

Анализът на резултатите за община Силистра показва рязко увеличаване на броя дни с 

превишения на СДН за ФПЧ10. Регистрираните дни с превишения от ДОАС система „Профсъюзи”- 

гр. Силистра са 60 за 2021 г.,  спрямо 15 за предходния отчетен период през 2020 г. Така за община 

Силистра, за след три поредни години с изпълнено условие за не повече от 35 дни в годината с 

превишение на ПДК за ФПЧ10, през 2021 г. е нарушена нормата за максимално допустим брой 

превишения за една календарна година. 

 Най-висок е процентът на превишенията през отоплителния период на годината. Твърдите 

горива (въглищата и дървесината с висока влажност) за отопление в битовия сектор, в съчетание с 

лоши метеорологични условия – мъгла, безветрие, температурни инверсии и др., са основна причина 

за наднормените нива по този показател. През 2021 г. на територията на инспекцията са 

регистрирани и превишения на ФПЧ10, които се дължат на трансграничен пренос на прахови частици. 

Друго влияние върху концентрациите на ФПЧ10  в пограничните общини са ежегодните 

опожарявания на растителни отпадъци на територията на Р. Румъния. 

Представените по-долу фигури 1 и 2 показват, разпределението на превишенията на 

средноденощната норма за ФПЧ10, по години за периода 2016 г. – 2021 г. 
 

  

 

 
 

Фигура 1. Брой превишения на ФПЧ10 (50 μg/m
3
) в ДОАС „Профсъюзи” – Силистра на годишна база 
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Фигура 2. Брой превишения на ФПЧ10 (50 μg/m
3
) в АИС „Възраждане” – Русе на годишна база 

 

Емисиите от изгарянето на твърди фосилни горива в битовия сектор, съчетано с 

неблагоприятни атмосферни условия: мъгла и безветрие през месеците с ниски температури се 

явяват основна причина за регистрираните превишения на ФПЧ10.   

Анализът на превишенията по месеци са представени във фигури 3 и 4. 
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Фигура 3. Брой месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m
3
) в АИС „Възраждане” – Русе 

 

 
 

Фигура 4 Брой месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m
3
) в ДОАС „Профсъюзи” – Силистра 

 

   

 Общините Русе и Силистра имат изготвени програми по чл. 27 от ЗЧАВ за намаляване на 

замърсяването и достигане на установените норми. За контролирания период същите изпълняват 

заложените мерки в актуализираната програма на гр. Русе и актуализирания План за действие към 

програмата по КАВ на Община Силистра. 

 

На територията, контролирана от РИОСВ-Русе функционира една голяма горивна инсталация 

за производство на топлоенергия, извършваща дейности по т. 1.1 от приложение № 4 на ЗООС – 

„Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 

MW” и  по т. 5.2 a от приложение № 4 на ЗООС – „Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в 

инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци: за неопасни 

отпадъци с капацитет над 3 тона за час”, с оператор „Топлофикация Русе” ЕАД, гр. Русе. 

Емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух се контролират, чрез система 

за непрекъснат мониторинг на две изпускащи устройства. Резултатите от мониторинга са 

представени в РИОСВ-Русе в изискващите се формати - месечни доклади и годишен доклад, 

съгласно „Инструкция за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, 

представяне и оценка на резултатите от собствени непрекъснати измервания на емисиите на  вредни 

вещества, изпускани  в  атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници“.  

● Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници 

През 2021 г. е проведен емисионен контрол на неподвижни източници в 8 производствени 

обекта, съгласно утвърдения от Министъра на околната среда водите годишен график по чл. 16 от 

Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници: „Монтюпе” ЕООД – 4 броя източници, 

„Скални материали“ АД – 2 броя източници, „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД – 2 броя 
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източници, „Маклер Комерс“ ЕООД – 1 брой източник, „Органик Ленд Корпорейшън“ ЕООД – 1 

брой източник, „Грийнбърн” ЕООД – 1 брой източник, „Сид Грийн“ ЕООД - 2 броя източници и 

„Топлофикация Русе“ ЕАД  – 1 брой източник.  

При извършените контролни измервания са констатирани 3 превишения на НДЕ на 

контролираните замърсители.  

За отчетния период в РИОСВ-Русе са представени 87 броя Доклади с резултати от извършени 

собствени периодични измервания, като в един от тях е констатирано превишение на нормите за 

допустими емисии. 

През 2021 г. са изготвени три преписки за намаляване и три за налагане на санкции за 

наднормени концентрации на измерените емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух.  

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

или разтоварване и превоз на бензини. 

През 2021 г. са извършени 4 проверки на обекти, подлежащи на контрол, съгласно 

изискванията на Наредба №16/ 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения 

при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Проверени са нормативните 

изисквания за оборудване на бензиностанциите и терминалите за светли горива със системи, 

съответстващи на изискванията на екологичното законодателство. Не са констатирани нарушения. 

● Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в 

разтворители.  

 За отчетния период са утвърдени 20 броя планове за управление на разтворителите.  

Направена е една промяна в обстоятелствата на оператор, извършващ дейности, посочени в 

Приложение № 1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични 

съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на 

разтворители в определени инсталации.  

● Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители. 

 През отчетния период са извършени  17 планови  проверки на лица, които пускат на пазара 

или употребяват продукти, съгласно Приложение № 1 на Наредбата за ограничаване емисиите на 

летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове 

и авторепаратурни продукти.  

Не са констатирани нарушения. 

● Контрол  и  управление  на  флуорсъдържащи парникови газове /ФПГ/ и/или веществата, 

нарушаващи  озоновия  слой (ОРВ). 

 През годината са обработени 185 отчета на оператори на хладилно и климатично оборудване 

и 25 отчета на фирми, извършващи сервиз и поддръжка на хладилна и климатична техника. 

Установени са 15 нарушения, за които са съставени АУАН. 

Извършени са 20 планови проверки и 22 извънпланови проверки на дистрибутори на ФПГ, 

ползватели по веригата и оператори, експлоатиращи оборудване, съдържащо  ФПГ и/или ОРВ.  

 ● Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове. 

 През 2021 г., по писма на ИАОС са извършени две извънредни проверки на оператори с 

издадени разрешителни за емисии парникови газове (РЕПГ): „Керос България“ АД и „АДМ Разград“ 

ЕАД. Дадени са предписания за предприемане на действия по актуализация на действащите РЕПГ. 

2.1.2. Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и 

регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух.  

 През 2021 г. на територията, контролирана от РИОСВ – Русе не са настъпвали аварийни 

ситуации,  свързани със  замърсяване на атмосферния въздух. 
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 През 2021 г. са направени проверки във връзка с общо 31 сигнала и жалби на граждани, като 

голяма част от тях са за наличие на неприятни миризми. Извършени са 5 проверки на оператори, 

както и 26 обхода в различни части на територията на РИОСВ-Русе за установяване наличието на 

миризми. Експертите от направлението са осъществили 77 броя планирани и 55 броя извънредни 

проверки през 2021 г., съставени са 20 броя АУАН за констатирани нарушения по Закона за 

чистотата на атмосферния въздух.  

Основен проблем по отношение състоянието на атмосферния въздух в град Русе, визиран от 

гражданите, е разпространението на неприятни миризми от дейността на определени производствени 

обекти. При разпространението на миризми не се отчитат превишения на нормите на замърсителите, 

следени от пунктовете за мониторинг.  

На територията на Втора района служба по пожарна безопасност и защита на населението е 

разположена Мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория - Русе към ИАОС. Не са 

отчетени превишения на стойностите на следените замърсители. 

2.2. Води  

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

През отчетния период е извършен контрол на всички планирани 87 обекта. От планираните 

145 проверки с включени 105 пробонабирания, са извършени 144 броя с 82 пробонабирания. Един 

обект през отчетния период не е осъществявал дейност. Пет от планираните пробонабирания не са 

осъществени, поради изтичане срока на действие/прекратяване на съответните разрешителни за 

заустване, през отчетния период. Общо 17 броя са проверките, удостоверяващи неосъществено 

планирано пробонабиране, поради установена липса на поток отпадъчни води. За канализационната 

мрежа на гр. Тутракан са били предвидени 2 бр. проверки (за двата канализационни колектора). След 

въвеждане в експлоатация през месец април 2021 г., на новоизградената ГПСОВ – Тутракан е 

извършена само една проверка с контролно пробонабиране. Установено е превишение на 

индивидуалните емисионни ограничения, определени в РЗ. Наложена е текуща месечна санкция и е 

издадено Наказателно постановление, което е в процес на обжалване.   

           В направление „Води” общият брой на извършените проверки е 202, от които 144 проверки са 

планови. Експертите от направлението са взели участие в 24 броя комплексни проверки по 

компоненти и фактори на околната среда. Броят на извънредните проверки на планови обекти е 57. 

Допълнително, експертите са извършили още 15 извънпланови проверки, свързани със: сигнали за 

замърсяване на водни обекти и неизпълнение на изискванията на Закона за водите. Дадени са 51 бр. 

предписания. За неизпълнение на две от предписанията, през периода са съставени 2 броя АУАН и са 

издадени Наказателни постановление в общ размер 4000 лв., по чл. 166 от ЗООС. През 2020 г. е 

установено едно неизпълнение на предписание, за което е съставен АУАН и е издадено НП в размер 

на  500 лв. 

 

 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

включително пречиствателните станции към тях: 

o контрол общо за всички обекти: 

На територията на РИОСВ-Русе са изградени общо 12 селищни пречиствателни станции за 

отпадъчни води (СПСОВ). Две от тях не функционират: СПСОВ – с. Сребърна, община Силистра, 

която не е въведена в експлоатация и до момента не е експлоатирана, и СПСОВ в с. Ситово, област 

Силистра, която не функционира от години, поради липса на финансови средства от страна на 

общината.  

Продължават проблемите с пречиствателните станции в гр. Дулово и гр. Исперих, които се 

стопанисват и експлоатират от съответните общини. В ГПСОВ – Дулово се извършва единствено  

механично пречистване на отпадъчните води. ГПСОВ – Исперих е напълно изградена и 

реконструирана, но през последните години все повече се наблюдават неизправности в 

технологичния й режим на работа. Честите неизправности и констатирани несъответствия се дължат 

основно на начина й на стопанисване, липса на средства за своевременното й обслужване, както и 

липса на квалифициран персонал.  
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           Други източници на замърсяване на водните поречия са директните зауствания в река Дунав и 

река Русенски Лом, от двата промишлени колектора, които са част от канализационата мрежа на гр. 

Русе, и не са включени в ГПСОВ-Русе. В начален етап на изпълнение е проект, свързан с  

реконструкция, рехабилитация и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Русе. Проектното 

решение предвижда и включване на промишлените колектори към ГПСОВ-Русе. До изпълнението на 

проекта, се планира оптимизиране на контрола, както към източниците на производствени отпадъчни 

води, така и към ВиК дружеството, чрез организиране на мерки и предприемане на своевременни 

действия. 

През периода е финализаран проект за доизграждане на канализационната мрежа на гр. 

Тутракан и изграждане на ПСОВ, като с това са елиминирани директните зауствания във 

водоприемника. ГПСОВ-Тутракан е въведена в редовна експлоатация.  

През 2021 г. са били предвидени 21 контролни проверки на общо 10 канализационни системи 

на населени места и пречиствателни станции, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно 

опасни вещества, в това число: 19 проверки на 10 СПСОВ; 2 проверки на 2 промишлени колектора, 

които са част от канализационата мрежа на гр. Русе, и не са включени в ГПСОВ-Русе, (колектор 

„Трети март”, заустващ в река Русенски Лом и колектор „България”, заустващ в река Дунав). 

  За канализационната мрежа на гр. Тутракан са били предвидени 2 проверки на двата 

канализационни колектора. След въвеждане в експлоатация на новоизградената ГПСОВ-Тутракан, е 

извършена само една проверка с пробонабиране, тъй като издаденото през периода Наказателно 

постановление за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, е било в процес на 

обжалване.   

 

 контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на 

приоритетни и приоритетно опасни вещества: 

В общо шест селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ), са включени за 

допречистване производствени отпадъчни води от промишлени обекти, формиращи емисии на 

приоритетни и приоритетно опасни вещества. Това са ГПСОВ-Русе, ГПСОВ-Бяла, ГПСОВ-Разград, 

ГПСОВ-Силистра, ГПСОВ-Кубрат и ГПСОВ-Тутракан.  

По-сериозно натоварване се наблюдава в ГПСОВ-Разград, където постъпват за пречистване 

значителни количества производствени отпадъчни води. Основен източник на производствените 

отпадъчни води, с постоянен дебит, е предприятието за обработка и преработка на царевични 

продукти, функциониращо на територията на гр. Разград. Допълнително натоварване на станцията се 

наблюдава и в резултат на приеманите за пречистване отпадъчни води от близко разположени 

обекти, предимно млекопреработвателни предприятия, съгласно сключени договори с ВиК 

дружеството. 

          Предвид същественото й значение, преди повече от 10 години е предвидена  реконструкция и 

модернизация на съоръженията, но към момента не е реализирана. На този етап е извършено 

единствено прединвестиционно проучване и е изготвен идеен проект. 

          Поради силна амортизация на наличните съоръжения и оборудване, реконструкцията на 

ГПСОВ е крайно наложителна. Честите аварарии са пряко свързани с пречиствателния процес, а това 

води до влошаване качеството на заустващите води във водоприемника. В тези случаи самата 

станция е източник на неприятни миризми, съответно предпоставка за основателни жалби и сигнали 

на засегнати граждани. 

Във връзка с План програма за привеждане в съотвествие, разработена от ВиК оператора, се 

отчита единствено изпълнение на краткосрочни мерки, свързани с частична подмяна и ремонт на 

съоръжения и елементи. Предвижданията в дългосрочен план са за реконструкция и разширение. 

Проблемът за финансирането на проекта, визиран от Община Разград, е свързан с факта, че на 

територията на област Разград има обособени две асоциации по ВиК. 

Предаването на отпадъчни води от отделни производствени единици, за допречистване в 

близко населените ГПСОВ, се налага, поради липса на необходимите пречиствателни съоръжения за 

пречистване на отпадъчните води до степен, отговаряща на съответния водоприемник. Постъпващите 

в ГПСОВ отпадъчни води от тези обекти, подлежат на мониторинг от страна на ВиК оператора, 

съгласно сключени Договори и определени максимално допустими концентрации на веществата, 

включително на приоритетни и приоритетно опасните вещества. 
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На тези СПСОВ са извършени 12 контролни проверки с пробонабиране, като 11 от тях са 

планирани, а една е във връзка с молба на оператор за повторно пробонабиране. Една от планираните 

проверки на ГПСОВ-Тутракан не е реализирана, поради текуща административнонаказателна 

процедура. Отклонения от идивидуалните емисионни ограничения са установени при ГПСОВ-

Разград и ГПСОВ-Тутракан, за което на ВиК операторите са наложени текущи месечни санкции.  

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

Обектите, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ–Русе заустват отпадъчните си води в 

следните поречия: река Дунав, река Янтра, река Камчия и река Русенски Лом с притоците й: Бели 

Лом, Черни Лом, Малки (Омурски) Лом, Баниски Лом.   

        Съгласно Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 – 2021, състоянието 

на поречията е както следва: река Дунав е с умерено екологично и недостигащо добро химично 

състояние; река Русенски Лом – умерено екологично и добро химично състояние; река Янтра – 

умерено екологично и добро химично състояние. 

        На контролираната територия на РИОСВ-Русе, 26 броя промишлени обекти, заустват 

отпадъчните си води във поречие  р. Дунав, на които, през отчетния период са извършени общо 46 

проверки. При дейността на два от контролираните обекти са констатирани несъответсвия при 

прилагане изискванията на Закона за водите, а за четири от тях - отклонения на индивидуалните 

емисионни ограничения. За установените нарушения са предприети административно-наказателни 

действия, съгласно изискванията на Закона за водите и разпоредбите на чл. 69 от ЗООС. 

 През 2021 г. с наказателни постановления са наложени 19 бр. текущи месечни санкции на 

обща стойност 57333 лв. и са намалени 4 бр. ТМС. Съставени са 13 АУАН за нарушения по Закона за 

опазване на околната среда и Закона за водите, и са издадени 13 НП на стойност 84 000 лв.  

 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води: 

           За контролирания регион са характерни леката и хранително-вкусовата промишленост.  

Експертите от направление „Води” осъществяват контрол на обектите, формиращи 

производствени отпадъчни води и заустващи в повърхностни водни тела. Контролът  включва: 

проверка на работата и състоянието на пречиствателните станции и/или локалните пречиствателни 

съоръжения за отпадъчни води; мониторинг на водите и анализ на степента на тяхната замърсеност; 

проверка за изпълнение на условията в Рарешителните за заустване/Комплексните разрешителни; 

прилагане на съответни мерки за ограничаване/предотвратяване замърсяването на водите.  

 

 контрол общо за всички обекти:  

 Съгласно утвърдения план за контролната дейност през 2021 г. са били предвидени 145 

контролни проверки на 87 производствени обекта, формиращи отпадъчни води;  

 контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и 

специфични замърсители:  

Изпълнен е приоритетния план на общо 35 обекта, за мониторинг на отпадъчните води, 

съдържащи приоритетно и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители. 

Осъществено е пробонабиране на отпадъчни води от общо 19 обекта. В отпадъчните води на три 

предприятия: „Екогалваник” ЕООД (повърхностна обработка на метали), „Добруджа Кит“ АД (за 

производство на метални изделия) и „Жити“ АД (за производство на метални изделия), са установени 

наднормени стойности по паказателите: никел и цинк. От страна на дружествата са предприети 

коригиращи действия за достигане на индивидуалните емисионни ограничения, определени в КР, 

като само едно от тях продължава да прилага съответните мерки. 

 

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

2/2011 г. и формиращи биоразградими промишлени води   

 

Проверени са  общо 29 обекта, със следните категории промишлени дейности: преработка на 

мляко, местна промишленост, консервна промишленост, производство на алкохол и алкохолни 

напитки и рибна промишленост. Съставени са два броя АУАН на млекопреработвателно 
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предприятие, собственост на „Аполо-35“ ЕООД, за неизпълнение на дадени предписания, свързани 

отстраняване на несъответствия при експлоатацията на ЛПСОВ и регламентиране начина на 

отвеждане, заустване и пречистване на производствените отпадъчни води, съгласно изискванията на 

Закона за водите. Отчита се изпълнение на дадените предписания. 

 

 контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води.  

 

           Проверени са 5 други промишлени предприятия, 2 от които, през отчетния период не са 

изпълнили задълженията си, относно предоставяне на Доклади за изпълнение на условията в 

издадените разрешителни за заустване;  1 предприятие за производство на хлебна мая, във връзка с 

постъпил сигнал за заустване на непречистени отпадъчни води; 1 животновъдна ферма, обект на 

самосезиране, поради многобройни сигнали за замърсяване на река Бели Лом;  пробонабиране на 

отпадъчни води от предприятие за производство на хранителни съставки от царевица, в резултат на 

установени следи от замърсяване. 

Съставени са общо четири броя АУАН, съответно за: неизпълнение на изискванията на чл.48, ал. 1, 

т.12 от Закона за водите; за неосигурен достъп до обекта и възпрепятстване на контролна проверка 

по сигнал, съгласно разпоредбите на ЗООС; нарушение на емисионните норми, определени в 

Комплексно разрешително. 

Освен горепосочените обекти, са извършени и още 5 други проверки, извън планираните за 

отчетния период, във връзка с постъпили жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти. 

Проверките обхващат участъци от брегови ивици по река Дунав и река Бели Лом. 

 

 Изводи: 

 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: 

С цел привеждане на обектите в съответствие с екологичното законодателство в областта на 

водите, преустановяване или предотвратяване на замърсявания на водите са дадени общо 51 

предписания.  

      За констатирани нарушения на нормативната база през 2021 г. са съставени 8 АУАН по Закона 

за водите и 5 АУАН по Закона за опазване на околната среда за неизпълнение на условия в 

издадените комплексни разрешителни, неизпълнение на дадени предписания и за неоказано 

съдействие, на следните обекти: „АДМ“ ЕАД - гр. Разград; община Дулово - 2 броя; 

„Водоснабдяване Дунав” ЕООД – гр. Разград; Община Ситово; „Аполо 35“ ЕООД - гр. Пловдив – 2 

броя; „Българскя хлебна мая“ ЕООД - гр. Русе; „Емакс” ООД – гр. Силистра; „Уай Джи Уай 

Лоджистик ЕООД-гр.Силистра; „Заводски строежи ПС-Силистра“  АД-гр. Силистра; „Русенска 

корабостроителница”, „Запад” АД - гр. Русе. Издадени са 13 Наказателни постановления по Закона за 

водите на обща стойност 8 000 лв. и 5 Наказателни постановления по Закона за опазване на 

околната среда на стойност 76 000 лв.   

       За отклонения от индивидуалните емисионни ограничения или допустимите норми през 

отчетната 2021 г. са изготвени 37 преписки за санкции – 19 наложени, 14 намалени и 4 отменени. 

Изготвени са четири писмени предупреждения.  

       През последните години се наблюдава следния ръст на наложените санкции: 2018 – 11 бр., 

2019 – 12, 2020 г. – 8 и 2021 – 19. Спрямо предходната година (8 броя наложени санкции), през 2021 

г. се наблюдава увеличаване на броя им. Това се дължи предимно на големия брой на обектите, 

включени за контрол през отчетния период (63 броя), спрямо предходния (38 броя) и до голяма 

степен на неправилна експлоатация на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, свързана с 

необходимостта от своевременното им обслужване. Намалените санкции са (2018 г. – 3 бр., 2019 г. – 

1, 2020 г. – 11 и 2021 – 4). (фиг. 3.). 
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Фигура 5.  Сравнителна графика на изготвените преписки (наложени, отменени, намалени) през 2018 г., 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

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

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

обектите, заустващи отпадъчни води в повърхностни води: 

 Процедурата за контрол на канализационни мрежи на населените места и селищните 

пречиствателни станции за отпадъчни води с цел установяване спазването на индивидуалните 

емисионни ограничения, включва пробовземане на отпадъчни води от изход СПСОВ/канализационен 

колектор, съобразно вида на пробата (еднократна или съставна), определена в Разрешително за 

заустване на съответния обект. 

При наличие на съставна проба, същата се взема на база две еднократни проби в определен интервал 

от време. 

За контролираните показатели в отпадъчните води от изход на 8 броя СПСОВ, на Регионална 

лаборатория – Русе към ИАОС, са възложени за пробовземане и изпитване общо 48 броя проби 

(еднократни и съставни).  

 за осъществения контрол на обектите, потенциални замърсители на водите на Черно море: 

         Контролът на обектите се осъществява по поречието на река Дунав и нейните притоци: река 

Янтра и река Русенски Лом, както и част от поречието на река Камчия. 

            

2.2.2. Информация за най-големите нарушители (установени през отчетния период), 

групирани по вида на нарушението по определените приоритети в контролната дейност по 

компонента и заключенията, във връзка с изпълнението на приоритетите, в т.ч. и обобщена 

информация за стойността на наложени наказания по видове нарушения.   

При изпълнение на приоритетния план за мониторинг на отпадъчните води, са установени 

нарушения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в РЗ и КР. Приложени са 

разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, като най-големи нарушения са установени при контрол на обектите: 

„Екогалваник“ ЕООД, гр. Русе – наложена е текуща месечна санкция в размер на 41 312 лв.; 

„Калатея“ ООД, гр. Силистра - текуща месечна санкция в размер на 4 756 лв.; „Фазерлес“ АД, гр. 

Силистра – текуща месечна санкция в размер на  4 410 лв. 

Две от предприятията („Екогалваник“ ЕООД и „Калатея“ ООД),  през периода, изпълниха 

мерки за достигане на ограниченията, в резултат на които са отменени наложените санкции.  

Други основни и значими замърсители през отчетния период се открояват обектите, за които, 

в резултат на извършени извънредни проверки по постъпили  сигнали, са установени нарушения на 

ЗООС и ЗВ.  

За констатирани отклонения от индивидуалтите емисионни ограничения, определени в 

Комплексно разрешително, на  „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград е съставен АУАН за нарушение на 

чл. 123 в от ЗООС и е издадено НП в размер на 60 000 лв.   

На ВиК дружеството, експлоатиращо ГПСОВ-Разград е съставен АУАН за нерегламентирано 

заустване на отпадъчни води без необходимото пречистване, за което е издадено НП в размер на 

2 000 лв.  
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      За неизпълнение на предписания, свързани с нерегламентирано заустване на непречистени 

отпадъчни води и повторяемост на същите, през периода са съставени 2 броя АУАН на 

млекопреработвателно предприятие, собственост на „Аполо 35“ ЕООД. Издадени са Наказателни 

постановления на обща стойност 4 000 лв. 

2.2.3. 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. 

Данните от извършените контролни измервания за качеството на отпадъчните води, както и 

резултатите от собствен мониторинг на обектите с издадени Разрешителни за заустване и 

Комплексни разрешителни се въвеждат в Информационната система за разрешителни и 

мониторинг при управление на водите. Констатираните факти и обсоятелства от извършените 

проверки, в това число: дадени предписания, изпълнение на заложените условия, установени 

нарушения и приложените наказателни процедури, се съхраняват в електронни досиета на 

съответните обекти. 

През отчетния период са проверени общо 56 обекта с издадени Разрешителни за заустване и 6 

с Комплексни разрешителни. Съгласно задължителния емисионен контрол, през периода, е 

извършено пробонабиране на отпадъчни води на 45 обекта с издадени Разрешителни за заустване и 6, 

притежаващи Комплексни разрешителни.  

2.2.4. Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и 

приоритетно опасни  вещества, общи и специфични замърсители. 

  Актуализация на списъка на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно 

опасни вещества, общи и специфични замърсители, се извършва ежегодно, съгласно определени 

критерии и изисквания. Обектите,  подлежащи на контрол през 2021 г. са утвърдени със Заповед № 

РД-970/2021 г. на Министъра на околната среда и водите. Общо 62 обекта са включени в 

Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, 41 от които 

са планирани два пъти годишно, а останалите 21 - веднъж годишно.  

2.2.5. 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.  

Регистрирани са общо 13 броя жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти или 

канализационни системи. Същите са включени в броя извънредни проверки (57) и извънпланови (15) 

за годината – общо 72. В сравнение с предходната 2020 г. (18 жалби и сигнали), през 2021 г. се 

наблюдава намаляване на броя им. 

 В резултат на контролната дейност на експертите от направление „Води” през отчетния 

период са предприети действия в следните насоки:  

1. Във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за изливане на отпадъчни води и суроватка 

по улични платна и частни имоти, са извършени неколкократни проверки на млекопреработвателно 

предприятие в гр. Главиница. Констатирано е запълване на капацитета на локалната пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) с отпадъчни води и мазнини, като е създадена предпоставка за 

преливане на водите от станцията. Отпадъчните води, формирани при дейността на предприятието 

следва да преминават за пречистване през мазниноуловител, да се събират в наличната ЛПСОВ и 

предават за допречистване в Градска пречиствателна станция за отпадъчни води-Разград, съгласно 

сключен Договор с ВиК оператор.  

 Въпреки дадените задължителни предписания на операртора за предприемане на 

необходимите мерки и предотвратяване на нерегламентирано разливане, отново  е установено  

запълване на станцията и преливане на отпадъчни води, в резултат на несвоевременното й източване. 

Освен това, в два от имотите, намиращи се в съседство на МПП, е констатирано наличие на 

заблатени участъци с отпадъчни води от ЛПСОВ, вследствие на компрометиране на техническото й 

състояние (пропукан бетон), което е довело до просмукване и заблатяване на съседни терени. За 

неизпълнение на дадено предписание, на дружетвото е съставен  АУАН  по ЗООС и е издадено 

наказателно постановление. 
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 По случая, от страна на РУ-Тутракан е започнато разследване по Досъдебно производство. За 

целите на разследването, е подготвена и предоставена информация за обекта, свързана с извършен 

контрол през годините, констатирани нарушения и наложени административни наказания. 

     2. В периода през месец август-септември 2021 г. са регистрирани общо 4 броя сигнали за 

замърсяване водите на река Бели Лом, някои от които съобщават за  наличие на пяна и умряла риба.      

Съвместно с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионална 

лаборатория – Русе към ИАОС, е обходено поречието на река Бели Лом, в района на гр. Разград и 

населените места: селата Писанец и Сеново в община Ветово, и селата Дряновец и Гецово в община 

Разград. Констатирано е помътняване на водите в района на с. Дряновец – тинести, с характерна за 

това миризма и сиво-зеленикав цвят. От представители на Регионална лаборатория-Русе са 

извършени експресни анализи на повърхностните води, по показателите: рН, температура, разтворен 

кислород и електропроводимост, при които е отчетено, че съдържанието на разтворен кислород е 

значително ниско. 

 Проверени са също, заустващите в река Бели Лом канализационни колектори на обектите: 

ГПСОВ – Разград, „Биовет“ АД и „АДМ-Разград“ ЕАД. Не са регистрирани аварийни изпускания на 

непречистени отпадъчни води. В резултат на обхода, не са установени зауствания на непречистени 

отпадъчни води от производствените източници, както и отлагания по бреговата ивица.   

През същия период, от страна на Областна администрация -Разград е постъпила информация 

за приключени дейности по почистване на реката от дървета, дънери, храсти и битови отпадъци. 

Предвид това, се предполага, че почистването на речното корито е довело до увличане и задържане 

на тиня и наноси. 

 

     3. Във връзка с постъпилите през месец септември сигнали за замърсяване на река Бели Лом, 

съвместно с представители на БДДР, продължиха проверките по поречието на реката и на по-

значимите източници на производствени отпадъчни води, функциониращи в гр. Разград и заустващи 

във водоприемника.  

   В района на село Дряновец, община Разград са установени води с тъмносив цвят, наличие на 

отлагания по бреговата ивица, придружени с неприятна миризма, характерна за преработката на 

царевица. 

       Извършена е проверка на ГПСОВ-Разград, включваща контрол на входящите потоци 

отпадъчни води и пътят им на пречистване до заустване във водоприемника.  

       На вход ГПСОВ-Разград е регламентирана точката на заустване на отпадъчните води от 

предприятието за преработка на царевица, стопанисвано от „АДМ Разград” ЕАД, съгласно сключен 

договор с ВиК оператора и действащо Комплексно разрешително на дружеството.  В същата точка е 

констатирано заустване на отпадъчни води от предприятието с тъмен цвят и неприятна миризма. При 

проверката, от представител на Регионална лаборатория-Русе са взети проби отпадъчни води. След 

извършен физико-химичен анализ на взетите проби отпадъчни води, са установени отклонения от 

максимално допустимите концентрации, по определени показатели. За констатираното нарушение, 

на дружеството е съставен АУАН и е издадено Наказателно постановление. 

       Обходен е също авариен канал на ГПСОВ-Разград, където са установени нарушени участъци. 

В участък от аварийния канал, непосредствено до първия савак към първичните утаители, е налице 

нарушаване (пропукване) на бетона и отклоняване на водния поток. В резултат на това, част от 

постъпващите на вход ГПСОВ отпадъчни води, вместо в първичните утаители, се отвеждат в 

открития авариен канал, откъдето, посредством  съществуваща канализационна връзка към реката, се 

осъществява заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемник – р. Бели Лом. По цялата 

дължина на трасето, както и по бреговата ивица в мястото на заустване, са констатирани задържани 

утайки със сиво-черен цвят и неприятни миризми.  

         Установено е нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води във 

водоприемника, което се явява втора точка на заустване, и е в отклонение от предвидените условия в 

разрешителното за заустване.      

         За установеното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение, 

съгласно разпоредбите на чл. 200, ал.1, т. 2 от Закона за водите (обн. ДВ. бр. 67/1999г.), и е издадено 

наказателно постановлени от Директора на РИОСВ-Русе. 
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         Дадени са задължителни предписания за възстановяване на нарушените участъци и 

преустановяване заустването на непречистени отпадъчни води. Същите са изпълнени в указаните 

срокове, удостоверено при извършена последваща проверка на обекта през месец октомври 2021 г. 

2.3. Почви  

Контролната дейност по компонент „Почви” се осъществява от един експерт в направление 

„Управление на отпадъците и опазване на почвите”. 

През 2021 г. са извършени 30 планови проверки, докато през 2020 г. са извършени 35 планови 

проверки и 39 извънредни. Дадени са общо 5 предписания, които са изпълнени в срок. Няма 

съставени АУАН за неизпълнение на предписания. 

При осъществения контрол през 2021 г. по компонент „Почви” не са установени замърсявания 

с нефтопродукти или с други опасни вещества. 

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

препарати за растителна защита 

 На територията, контролирана от РИОСВ-Русе все още окончателно не е решен проблемът 

относно съхранението на продуктите за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност и 

неизвестен произход. Складовете за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна 

защита са 26. Състоянието им е сравнително добро – налице е покривна конструкция, врати и 

прозорци. 

 Проверки по плана: 

- склад за ИУПРЗ в гр. Силистра: ,,Ениколор 2002“ ЕООД, ББ кубове в с. Тодорово, община 

Исперих, ББ-кубове в гр. Алфатар, склад за ИУПРЗ в с. Дряновец, община Разград, склад за ИУПРЗ в 

с. Балкански, община Разград, склад за ИУПРЗ в с. Езерче, община Цар Калоян. 

2.3.2. Оценка на състоянието на почвите, мониторинг. 

  При извършените проверки на общо 7 животновъдни обекта с действащи Комплексни 

разрешителни не са констатирани нарушения и неизпълнение на заложените в тях условия, свързани 

с опазване на почвите и подземните води. 

 Състоянието на почвите се следи в съответствие с разработената  и утвърдена от министъра на 

околната среда и водите  програма за почвен мониторинг, която е организирана на три нива. 

Почвеният мониторинг е изцяло съобразен с последните изисквания на Европейската комисия, с 

добрите практики в редица европейски страни, както и с националното законодателство, прието по- 

късно през 2007-2009 г. (Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите). 

 Периодичността на наблюденията е различна, в зависимост от процесите, протичащи в 

почвата. Изпитванията са извършени от РЛ-Русе към ИАОС, която е акредитирана.  

 На контролираната от РИОСВ-Русе територия са определени 33 пункта за почвен мониторинг. 

Те са постоянни и са определени в зависимост от източника и вида на замърсяването. 

При направените анализи на резултатите от почвения мониторинг през 2021 г., не са 

регистрирани превишения на нормите за съдържание на тежки метали над ПДК, органични 

замърсители, както и засоляване и вкисляване на почвите.  

  

Мониторинг  16/16 – I ниво - 2021 (вземат се само есен) 

243   с. Полско Косово – географски координати:  N 43°25'08.7", E 025°37'29.9" 

262   с. Батишница – географски координати:  N 43°31'49.0", E 025°51'08.2" 

263   с. Тръстеник – географски координати: N  43°40'07.1", E 025°53'25.4" 

280   с. Кацелово – географски координати:  N 43°30'09.7", E 026°02'33.4" 

281   с.  Нисово – географски координати:  N 43°38'37.7", E 026°05'08.8" 

301   с. Смирненски – географски координати:  N 43°45'03.3", E 026°18'36.3" 

303   с. Бръшлен – географски координати:  N 44°00'45.2", E 026°22'45.8" 

356   с. Подайва – географски координати:  N 43°39'52.5", E 026°52'49.1" 
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Мониторинг  – II ниво - 2021 

Засоляване 

 с. Пиперково    N 43°33'06.29"  E 025°36'12.26" (пробовземане - пролет и есен) 

Вкисляване  

с. Свещари    N 43°43'49.00"  E 026°47'19.55" (пробовземане само есен) 

 

 Контрол се осъществява на действащите кариери за добив на подземни богатства-18 броя. 

Всички извършват дейността си в контура на концесионните площи, няма замърсени и нарушени 

терени. 

През 2021 г. във връзка с координиране на дейностите по добив на инертни материали, са 

осъществени 15 планови контролни проверки на следните действащи кариери на територията на 

РИОСВ - Русе: „Каолин” АД - кариера „Есенниците”; кариера „Ветово - четвърти и пети участък”; 

кариера „Ветово - седми участък”; „Нова кариера” ООД - с. Драгомъж; „Терекс и Ко” АД - кариера 

село Копривец, Община Бяла; „Терекс и Ко” АД - кариера село Могилино, Община Две могили; 

„Пътстройперфект” АД - кариера „Кубрат”; „Тертер” ЕООД - кариера „Боаза”; „Пътперфект-

Т”ЕООД - кариера „Богорово”; „Пътперфект-Т”ЕООД - кариера „Поп Кралево”, „Стоун локъл груп” 

ЕООД- кариера с. Смирненски, Община Ветово, ,,Скални материали”-кариера ,,Тетово-1”; Рудник 

Вапцаров-с. Басарбово; рудник ,,Изгорелица”; кариера ,,Топчии край реката”; ,,Водно 

строителство”АД-кариера с. Ястребна. 

Дружествата изпълняват заложените в концесионните договори задължения. Към годишните 

проекти са разработени планове за управление на минните отпадъци. В повечето случаи отпадъците 

се използват за вътрешни насипища. Не са констатирани нарушения на екологичното 

законодателство. Дейностите се извършват в границите на концесионните площи. 

2.3.3. Рекултивации 

Извършени са проверки по изпълнение на разработените проекти за мониторинг на 

рекултивираните общински депа на територията контролирана от РИОСВ-Русе, съгласно 

изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ., бр. 13/2013 

г., изм. и доп. Дв. бр. 802017 г.) в градовете Русе, Разград, Силистра, Борово, Kaйнарджа, Исперих, 

Сливо поле, Айдемир, Калипетрово  и Алфатар. Изпълняват се дейностите, заложени в проектите за 

мониторинг. 

През 2021 г. е приключена техническата рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на 

територията на град Две могили, Община Две могили.  

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

Получени са и са разгледани 3 жалби и 2 сигнала за отглеждане на животни в регулацията на 

населените места, замърсяване с торови маси, разнасяне на неприятни миризми. Същите са 

препратени за решаване по компетентност до съответинте Областни дирекции по безопасност на 

храните и Общини. 

Експерт е присъствал на две комисии за отреждане на терени за трупни ями.  

2.4. Управление на отпадъците  

През отчетната 2021 г. контролът по фактор „Отпадъци” е бил в съответствие с разпоредбите 

на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи 

екологосъобразното управление на отпадъците. С цел намаляване и ограничаване на вредното им 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда чрез предотвратяване образуването им, са 

извършени проверки на:  

- условията на издадените разрешения и регистрационни документи;  

- общинските администрации по поддържане чистотата на населените места; 

- лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъции; 

- инсталации за третиране на отпадъци;  

- отчетността на отпадъците. 
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Планираните 425 проверки на 423 обекта през 2021 г. по фактор „Отпадъци” са извършени на 

100 %. Докато през 2020 г. общият брой проверки е бил 787, от които 375 по план и 411 извънредни, 

то през 2021 г. общият брой извършени проверки е 655, от които: 

 425 планови 

 231 извънредни проверки, както следва: 

- 9 по писма на МОСВ;  

- 65 по постъпили жалби и сигнали; 

- 85 по последващ контрол; 

- 16 по искане на Гранична полиция  за съдействие -; 

- 4 по споразумение с Агенция „Митници“ 

- 15 по искане на МВР за извършване на проверки на лицата, съхраняват опасни 

отпадъци;  

- 4 по писмо на РИОСВ – Стараза Загора, във връзка с върнати от страона на Р Турция 

пластмасови отпадъци; 

- 93 други проверки (по заявления за прекратяване образуването на отпадъци,   

комисии, назначени със заповед на общински кметове, самосезиране и т.н. ). 

През 2021 г. са дадени общо 170 предписания. Съставени са 3 АУАН за неизпълнение на 

предписания. Съответно са издадени 3 НП на обща стойност 12 000 лв. 

При годишното планиране, както през 2019 г. така и през 2021 г., са били предвидени 5 

експерта в направлението. Поради дълго отсъствие на експерта от направление „почви“, 

индивидуалният план за контролна дейност по почви бе разпределен между двама  служители от 

направление „отпадъци“. Двама експерти са изготвяли документите по Глава Пета от ЗУО. 

Независимо от големия брой проверки, и наличния състав в отдела, е приложен, доколкото е било 

възможно ротационният принцип.  

Прави впечатление, че в резултат на намаляващия остатъчен капацитет на депата, зачестяват 

случаите на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Почти през целия отчетен период 

продължиха съдебните дела, във връзка с издадени НП за нарушения, извършени през 2020 г. През 

2021 г. са съставени един акт на кмет на община и два акта на кметове на населени места от същата 

община. Проверките са извършени по искане на МВР-Разград. Наложени са глоби в размер на  общо 

9 000 лв. за непредприети действия за почистването на отпадъци и непредприети мерки за 

предотвратяване на повторното им образуване. В останалите общини, в резултат и на по-честия 

контрол, размерите на замърсените  площите намалява. Изключение правят само няколко населени 

места на територията на  РИОСВ-Русе, където съответната община е изразходила не малко средства, 

и въпреки това мерките, които са приложени, са неефективни. Това са с. Ясеновец, община Разград и 

с. Брестовене, община Завет. 

По отношение на санкционната дейност за нарушения на ЗУО и ЗООС, през 2021 г. 

експертите от отдел „УООП“ са съставили общо 25 броя АУАН и са издадени 27 наказателни 

постановления на обща стойност 98 100. По съставени АУАН  през 2020 г., на юридически лица са 

наложени имуществени санкции в размер на 22 000 лв., докато през 2021 г. са в размер на 85 800 лв. 

През 2020 г. са наложени повече санкции на кметове на общини и населени места (47 броя на обща 

стойност 147 350 лв.), поради това броят съставени АУАН е по-голям – 66 броя, в сравнение с 2021 г.  

Голяма част от издадените наказателни постановления са обжалвани, като процедурите продължиха 

и през 2021 г.  

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. 

 Всички 22 общини, които са разположени на контролираната от РИОСВ-Русе територия имат 

утвърдени програми по „Управление на дейностите с отпадъци” (УДО), където са регламентирани на 

общинско ниво и дейностите с битови отпадъци с масово разпространените отпадъци (МРО). 

Предоставени са отчети от общинските администрации за изпълнение на дейностите, предвидени в 
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плана за действие на програмите. За периода 2021-2028 г. в процес на изготвяне са програми на 

общините: Русе, Сливо поле, Борово, Иваново, Ценово, Силистра, Ситово, Главиница, Дулово и 

Алфатар и Кайнарджа. Съгласувани и приети са ПУО на общините: Две могили, Бяла, Ветово, 

Разград, Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Самуил, Цар Калоян и Тутракан.  

През 2021 г. експлоатираните клетки на Регионалните депа за твърди битови отпадъци за 

регионите (РСУО)-Русе, Разград и Силистра са с почти изчерпан капацитет и предстои 

изграждане/доизграждане на нови клетки. Във връзка с намаляване количествата на депонирани 

отпадъци РСУО-Разград и РСУО-Силистра са предприели действия за изграждане на сепарираща и 

компостираща инсталации, като част от цялостната инфраструктура, осигуряваща управлението на 

отпадъците в съответните региони. Община Русе има сключен договор с фирма, притежаваща 

разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО за сортиране на твърдите битови отпадъци със сепарираща 

инсталация, за която се предвижда модернизация, поради установена не добра ефективност за 

предходния период.  Регионално депо Бяла, област Русе приема твърди битови отпадъци от шест 

общини, като същите преминават през сепариране, а биоразрадимите отпадъци се третират в 

компостираща инсталация. Третирането на отпадъците на РД-Бяла към момента показват добри 

резултати и ефективно намаляване на депонираните в клетката количества отпадъци. През 2021 г. на 

РД-Разград възникна локално запалване на отпадъци в малък обсег, като същото е било 

своевременно отстранено и депото не е преустановявало дейност, за което е изготвен и връчен 

предупредителен протокол на оператора. Не са констатирани нарушения при извършените проверки 

по изпълнение на условията от издадените комплексни разрешителни. 

 През отчетната 2021 г. стартира процедура по рекултивация на общинско депо в с. Иваново, 

област Русе и е извършено определяне границите на замърсените площи. Нерекултивирани остават 

общинските депа в общините Дулово и Тутракан, област Силистра, Лозница - област Разград  и 

Ценово – област Русе. Спрените от експлоатация общински депа в гр. Бяла и гр. Две могили, област 

Русе са с извършена техническа рекултивация и втора година биологична. 

Всички населени места на територията на РИОСВ – Русе са с функциониращи системи за 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО). Изготвени са 

графици за периодичността на събирането на битови отпадъци в различните населени места. 

Фирмите, които събират и транспортират битовите отпадъци до съответните регионални депа, 

притежават необходимите регистрационни документи и водят отчетност, съгласно изискванията на 

Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

От 01.01.2018 г. на територията, контролирана от РИОСВ-Русе не се експлоатират депа, 

неотговарящи на нормативните екологични изисквания.  

При извършени проверки на място са дадени предписания на общините от Област Русе-Русе, 

Ветово, Сливо поле, Борово, Област Разград-Разград, Завет, Кубрат, Цар Калоян, Исперих и Област 

Силистра-Тутракан за почистване на установените замърсени терени.  При установени нарушения и 

неизпълнение на предписания са съставени АУАН на кметовете на общини и кметове по населени 

места. 

 

2.4.1.2. Строителни отпадъци 

Основен проблем в общините е извозването на образуваните при разрушаване и ремонти на 

частни сгради строителни отпадъци. В някои общини е приета практика да се поставят контейнери за 

строителни отпадъци, които периодично се транспортират до площадки за третиране на СО. 

През 2021 г. се наблюдава тенденция за използването на строителните отпадъци в обратни 

насипи и подравняване на терени, като същото е включено в ПУСО и проектната документация на 

операторите. 

Извършени са проверки на три дружества, които извършват дейнност R10-обратни насипи при 

подравняване и рекултивация на терени. 

За запръстяване на клетки от регионалните депа, операторите използват подходящи фракции 

строителни отпадъци, което им е разрешено по условие от издадените КР.  

 На територията, контролирана от РИОСВ – Русе се експлоатират една стационарна и мобилни 

трошачни машини за строитерни отпадъци на следните операори: „Управление на отпадъци“ ЕООД, 

„Хидрострой България“ ЕООД и „Ростер“ ООД. 



 Годишен отчет за дейността на РИОСВ-Русе през 2021 г.   29 
 

 

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. 

 

Всички 22 общини, които са разположени на контролираната от РИОСВ-Русе територия имат 

утвърдени програми по „Управление на дейностите с отпадъци” (УДО), където са регламентирани на 

общинско ниво и дейностите с масово разпространените отпадъци (МРО). Предоставени са отчети от 

общинските администрации за изпълнението на предвидените в програмите през предходната 

година. Всички общини са сключили договори с Организации по оползотворяване на различните 

потоци масоворазпространени отпадъци 

През отчетната 2021 г. приоритетно са извършени проверки, както следва: 

 

 По Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки са извършени 46 проверки, като 

три от планираните проверки са на лица, които извършват предварително третиране и 

рециклиране на отрадъци от опаковки, а останалите са лица, които пускат на пазара 

опаковани стоки.  

 Брой проверени лица, от издадените заповеди за заплащане на продуктова такса за МРО.  

Извършени са две извънредни проверки на „Каръшикови груп“ ООД и „Елани“ЕООД. Не 

установено несъответствие. При проверка по план и по писмо на министъра на околната среда и 

водите, във връзка с изпълнение на задълженията си по чл. 14 от ЗУО на „Метал амбалаж” ЕООД е 

дадено предписание да заплати продуктова такса, дължима за пуснатите на пазара опаковани стоки. 

Предписанието не е изпълнено. Съставен е АУАН. Издадено е НП на стойност 5000 лв. 

Съгласно договор с „Нореком – Р” ЕООД, „Унитрейд БГ М” ЕООД извършва сепариране на 

отпадъци от опаковки, разделно събрани от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

на „Екопак България” АД, разположени в гр. Русе и гр. Тутракан. Съгласно писмен договор 

„Унитрейд БГ – М” ЕООД гр. Русе извършва сортиране и балиране на отпадъци от опаковки, 

разделно събрани от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на „Екопак България” 

АД, разположени в гр. Русе и гр. Тутракан.  

За територията на община Силистра, „Мехапластика” ЕООД е изпълнител на „Екопак 

България” АД за предварително третиране на отпадъци от опаковки, събрани от системите за 

разделно събиране на ООп.  

 Брой проврени лица, извършващи рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки, 

количества постъпили и рециклирани отпадъци на годишна база, установени 

нередовности и нарушения  

„Еко пластикс” ООД извършва дейност с код R3-рециклиране на отпадъци от пластмасови 

опаковки, приемани от физически и юридически лица.  

 При проверките на описаните по-горе обекти не са констатирани несъответствия в данните, 

декларирани в годишен отчет и информацията от сепариращите инсталации и количеството отпадък, 

предназначен за обезвреждане чрез депониране. 

 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 

На три общински пазара са извършени проверки на търговци, които пускат на пазара 

пластмасови торбички. Не са констатирани нарушения. На управителите на пазарите са дадени  

предписания за периодичен контрол за спазване изискванията на Наредбат за определяне на реда и 

размера за заплащане на продуктова такса  

 По Наредбите за ИУЕЕО и НУБА са извършени проверки на съответно 5 и 4 лица, 

които са регистприрани като лица, които пускат на пазара ЕЕО и батерии и 

акумулатори. 

 По Наредбата за употребявани ИУМПС са извършени проверки на 44 площадки за 

разкомплектоване на ИУМПС. При проверките не са установени лица, които 

изпълняват цели, съгласно изискванията на Наредбата. 
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 По Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти на: 

- Проверени са две Организации по оползотворяване на масла и лица, две фирми 

транспортиращи отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, подизпълнители на ООп на масла; 

- инсталация на „ДМВ Петрол” ЕООД за третиране на отпадъчни нефтопродукти, която към 

момента на проверката не е функционирала. 

89 са  проверените фирми, които при дейността си образуват отработени масла. 

При проверките не са констатирани нарушения на ЗУО. 

Извършени са проверки на 4 площадки за съхранение, дейност R13 на отработени масла, 

които се предават в инсталации за преработка основно на „Лубрика“ ООД и „Полихим – СС“ ЕООД 

 По Наредба за излезлите от употреба гуми са извършени проверки на „Европа Такси” 

ЕООД, „Мидис” ООД и „АТ Бацалов“ ООД, които са лица, предлагащи на пазара нови 

гуми, закупени от вносители. От планираните за контрол общо 22 обекта два са за 

треране на гуми: 

 – „Пиролиза БГ” ООД с код R1 и рециклиране - R 3, която повече от три години не е 

функционирала и 

–  „Дайер Трейд” ЕООД извършва дейности по събиране и транспортиране на излезли от 

употреба гуми. 

В останалите обекти се генерират гуми, в резултат на предварително третиране на 

ИУМПС или са оторизирани автосервизи и вносители на МПС и авточасти. 

При проверките не са устновени лица, които индивидуално изпълняват цели по 

оползотворяване на отпадъци. 

2.4.1.4. Производствени отпадъци 

 През 2021 г. почти всички фирми, хуманни медици и земеделски производители 

разположени на територията, контролирана от РИОСВ-Русе се регистрираха в Националната 

информационна сестема за отпадъци НИСО, и се води отчетност за образуваните, транспортирани и 

третирани производствени отпадъци  електронно.  

При извършените през годината проверки са установени нарушения основно за нерегламентирано 

третиране на ИУМПС.  

Често задавани въпроси от операторите са за липса на рециклиращи фирми, на които да се предават 

стъклени, пластмасови, композитни отпадъци, излезли от употреба гуми и утайки от химично 

производство.  

Значително е намаляло нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на производствени отпадъци. 

На физическите и юридически лица, при чиято дейност се образуват отпадъци, експертите са дали 

множество указания по прилагането на изискванията на Наредба № 1 за реда и образците, по които 

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

регистри (ДВ бр. 51/2014 г.), свързана с електронното водене на отчетност.  

 

2.4.1.5. Съоръжения за третиране на отпадъци 

На територията, контролирана от РИОСВ-Русе функционират следните съоръжения за 

третиране на отпадъци: 

Депа за отпадъци: 

 Регионално депо за битови, производствени, строителни и опасни отпадъци на гр. Русе, 

което обслужва общините Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново и Тутракан; 

 Регионално депо за битови, строителни и производствени отпадъци на гр. Силистра, 

което обслужва общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Алфатар, Главиница и 

Дулово; 

 Регионално депо за битови, строителни и производствени отпадъци на гр. Разград, 

което обслужва общините Разград, Цар Калоян, Лозница, Кубрат, Завет, Исперих и 

Самуил; 

 Регионално депо, сепарираща и компостираща инсталации за битови отпадъци за 

общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака. 

 Инсталации за третиране на Болнични отпадъци: 
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- Автоклав за обезвреждане на болнични отпадъци на УМБАЛ – „Канев“ – 88.873 т. 

третирани отпадъци с код 18 01 03  в съоръжението  

- Автоклав за обезвреждане на болнични отпадъци на МБАЛ – Силистра –  

 Инсталации за третиране на СБО: 

 В гр. Русе функционира една сепарираща инсталация за смесени битови отпадъци, 

събирани от населените места в общините Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново и 

Тутракан. През 2021 г. в инсталацията са третирани 51 250 т отпадъци, от които са 

получени 4,36 % т рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло, 3,76% - 

подситова фракция и 0,07%  е  RDF.  

 В гр. Бяла се експлоатират сепарираща и компостираща инсталации за отпадъци с 

битов произход за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, 

Опака. През 2021 г. са постъпили в сепариращата инсталация 7 240 т битови отпадъци, 

от които са получени 406 т рециклируеми отпадъци и 4 200 т подситова в последствие 

стабилизирана фракция. В компостиращата инсталация са постъпили 240 т 

биоразградими отпадъци до получаване на компост. 

Сепарираща инсталация на „Екопак България“ АД, по договор с „Нореком-Р” ООД, 

експлоатирана от „Унитрейд БГ -М“  ЕООД; 

 Инсталации за третиране на строителни отпадъци: 

 В гр. Русе, местността „Под Ормана“, експлоатирана от „Управление на отпадъци“ ЕООД; 

 - мобилна инсталация на „Хидрострой България“ ЕООД; 

 - мобилна инсталация на „Ростер“ ООД. Дружеството е рециклирало дейност R5 

строитерни отпадъци с код - 17 01 01 е 2287,300 т. Образувана е фракция/край на отпадъка/ - 2 271, 

000 тона. 

Инсталации за третиране на отпадъчни нефтопродукти: 

 През 2021 г. са извършени проверки по изпълнение условията на издадено КР на инсталация 

за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, експлоатирана от „Лубрика” 

ООД, гр. Русе и две проверки във  връзка с Регламент 1013/2006 г., при които не са 

установени нарушения.  

 Инсталация за дехидратиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут на „Емакс”  ООД, гр. 

Силистра, със съставен АУАН по ЗООС.  

 Инсталация за дехидратиране на отпадъчни нефтопродукти и отработени масла, 

експлоатирана от „ДМВ Петрол“ ЕООД 

Инсталации за третиране на производствени отпадъци: 

 „Грийнбърн”  ЕООД, с площадка в гр. Разград – инсталация за изгаряне на опасни и неопасни 

производствени отпадъци и получаване на топлинна енергия. През 2021 г. е извършена 

проверка по изпълнение на условията по издаденото КР при която не са установени 

нарушения и не са давани предписания. 

 „Фазерлес“ АД инсталация за изгаряне на биомаса. 

 „Инвест стил” ЕООД притежава разрешение по ЗУО за третиране на отпадъци от опаковки с 

код 15 01 10 *, предварително третиране на маслени филтри, производство на RDF. 

Инсталациите за рециклиране на пластмасови отпадъци от опаковки: 

  През 2021 г. са извършени проверки на инсталация за оползотворяване на отпадъци от 

пластмасови опаковки, експлоатирана от „Екоуниверс” ЕООД, гр. Русе внасяни от Германия, 

които след рециклиране, отново се извеждат от Р. България. Установени бяха нарушения на 

изискванията на ЗУО и съставени и връчени два АУАН. 

  „Еко пластикс” ЕООД, с. Николово, област Русе, притежава регистрационен документ за 

дейности по оползотворяване на пластмасови отпадъци. При извършената проверка през 2021 

г. не са установени нарушения. 

  Проверени са две инсталации за производство на биогаз: „Маклер комерс” ЕООД и „СИТИ 

МИЛК 2000“ ЕООД, като не са установени нарушения. 

 Компостираща инсталация в с. Каменар, общ. Лозница, експлоатирана от „ Компакт пак“ 

ЕООД 

Инсталация за третиране на гуми на „Пилролиза – БГ“ ООД 
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 През 2021 г. са извършвани проверки във връзка с изискванията на Регламент 1013/2006 на 

влизащи в Р България и транзитно преминаващи камиони превозващи пластмасови отпадъци от 

опаковки.  

 При трансграничен превоз на дрехи и текстил, основен проблем е некорктното отразяване по 

документи на товара. В някои от случаите се установява, че товарът не съответства на описанието за 

дрехи „втора употреба“ и същите се оказват текстилни отпадъци за което са предприети мерки за 

съставяне на Анекс 7 от Регламен 1013/2006. През 2021 г.на  дружества за третиране на текстилни 

отпадъци са съставени два АУАН. 

 Проверени са два обекта за предварително третиране на отпадъци от облекло: 

  „Шик –Шик“ ДЗЗД, гр. Разград  и  

  „Сепатекс“ ЕООД – площадка в Гарова зона на гр. Разград. 

 

 В изпълнение на изискванията на чл. 22 от Наредба № 1 е извършена проверка на 

инсталация за третиране на отпадъчни месла от кухни, използвани в произвоството на биодизел в 

инсталация на „Астра биоплант“ ЕООД 

 През отчетната 2021 г. е извършен контрол на дейността на „Сид грийн“ ЕООД – леярна. 

Дружеството внася отпадъци с код 191202 за рециклиране – дейност с код R4. На оператора са 

съставени 3 акта и са издадени общо 5 НП за 20000 лв. Текът процедури по обжалване на 

наказателните постановления. 

 

2.4.1.6. Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци. 

Съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1 и чл. 35, ал.3 и 5 от Закона за управление на 

отпадъците през отчетната 2021 година са изготвени и издадени от Директора на РИОСВ-Русе: 

-19 Разрешения по чл. 68, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване и/или 

обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяването или 

обезвреждането им, докато през 2020 г. броят им е бил 27. През 20 г.  са издаден 6 бр.  нови 

Разрешиния, 7 бр. са изменени и допълнени,  прекратено е действието на 4 разрешителни документа 

и  2 бр. са отказани; 

- 104 Регистрационни документа по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО, в това число за транспортиране на 

отпадъци - 97 броя, докато през 2020 г. броят на регистрационните документи е бил 99. През 2020 г. е 

прекратено действието на 16 регистрационни документа и 3 бр. са отказани. 

Извършено е утвърждаване на 733 работни листове за класификация на отпадъците по реда на 

Наредба 2/2014 г. за класификация на отпадъците на 430 лица, при чиято дейност се генерират 

отпадъци. Заверени са 16 бр. отчетни книги за отпадъци по реда Наредба  № 1 за реда и образците, 

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

публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.) на 16 фирми. 

 

2.4.1.7. Контрол на търговци и брокери на отпадъци. 

През 2021 г. е извършван контрол на пет дружества, търговеци и брокери на отпадъци – 

„Мели-ЕООД” ЕООД, с. Търновци, „Сид Грийн” ЕООД, „Метал Фусион” ООД, гр. Русе, „ДИМ 

Холдинг” ЕООД, гр. Ветово, „Сопреден” ООД, гр. Силистра. 

 

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. 

На 25 площадки/фирми за третиране/траспотиране на отпадъци, включени в плана за 2021 г. е 

извършен контрол по Регламент 1013/2006 относно трансграничен превоз на отпадъци.  

Няма констатирани нарушения. По сигнал от ГКПП и нареждане на НКЦ към МОСВ  са 

извършени 20 проверки на превозни средства. Въ връзка със споразумение между Агенция 

„Митници” и МОСВ, по искане на агенцията са извършени четири проверки на Пристанище – Русе и 

две проверки на Пристанище – Силистра, гр. Исперих за становище по отношение на превозвания 

товар, дали е отпадък или стока.  

 

2.4.1.9. Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/852 относно 

живака 
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 На една площадки за третиране на отпадъци на „Сириус стар БГ“ ЕООД, включени в плана 

за 2021 г. е извършен контрол по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака.  

 Няма констатирани нарушения. 

 

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

 На територията на РИОСВ-Русе няма лица, извършващи дейности по Регламент 2019/1021. 

 

2.4.2. Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани 

жалби/сигнали.  

През 2021 г. са извършени проверки и предприети действия по 126 сигнала и 5 жалби, 

касаещи нерегламентирано изхвърляне и третиране на отпадъци. Докато през 2020 г. в РИОСВ – Русе 

са постъпили 110 сигнала и 7  жалби.  

По жалби и сигнали са извършени общо 65 проверки. Дадени са 60 предписания. От всички 

постъпили сигнали, 65 са препратени до съответните общински служби за преприемане на действия 

по компетентност и 35 са неоснователни. По една от жалбите е извършена проверка съвместно с 

представители на ОД на МВР – Русе. Установено е нарушение на разпоредбите на Наредбата за 

ИУМПС. Съставени са 7 е АУАН, и са издадени 7 НП на обща стойност 28 100 лв. На физически 

лица за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци са наложени глоби в размер на 1 300 лв., а на 

юридически лица за неспазени условия, поставени в Разрешение за дейности с отпадъци и 

нерегламентирано изгаряне на производствени отпадъци в размер на 26 800 лв.  

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)  

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

ЗГМО и издадени административни актове. Резултати. 

РИОСВ-Русе осъществява контрол на 43 защитени територи, сред които: Поддържан резерват 

„Сребърна”, Резерват „Бели Лом” и Природен парк „Русенски Лом”. В териториалния обхват на 

РИОСВ-Русе попадат още 31 защитени местности и 9 природни забележителности. 

 През отчетния период са извършени общо 381 проверки на защитени територии, от които 367 

в ПР „Сребърна“. От останалите защитени територии са проверени всички, които са включени в 

годишния план – 11 броя. Извършена е 1 извънредна проверка на ЗМ „Калимок – Бръшлен“ във 

връзка с постъпило запитване за създаване на насаждения от хибридна топола в границите на ЗМ. 

При проверката на място е уточнено актуалното състояние на заявените в запитването имоти. В тази 

връзка е издадено указателно писмо с което се разяснява на възложителя, че е недопустимо 

залесяването на терените с хибридна топола. Извършена е проверка на ПЗ „Декилиташ“, във връзка с 

подаден сигнал за провеждане на мотосъбор, който чрез шум и вибрации може да увреди защитената 

територия. На терен е установено, че събора е разположен на около 170 м от ПЗ, вследствие на което 

същият не представлява опасност за скалното образувание. Дадено е предписание на организатора на 

събитието, след приключването му да се изчистят всички генерирани битови отпадъци от 

територията. След повторната проверка на ПЗ „Декилиташ“ във връзка с дадено предписание е 

установено, че същото е спазено. 

Поддържан резерват „Сребърна“ 

Гнездовият сезон на къдроглавите пеликани в ПР „Сребърна” през 2021 г. започна в 

традиционното гнездилище в тръстиковия масив, разположен северно от централното водно 

огледало. Първоначално беше заета северната част от гнездилището, а впоследствие – и източната. 

От изградените пет наколни гнездови платформи, птиците използваха само две, като по-голямата 

част от двойките заеха приземните тръстикови площи. В средата на месец март гнездовата колония 

беше нападната от три екземпляра енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides), които прогониха 

наземногнездящите птици и изядоха яйцата им. Прогонените птици се преместиха и загнездиха в 

източната част на езерото, в близост до водното огледало „Камъка”. Впоследствие, по неясни 

причини, изоставиха и това гнездилище и се преместиха в югоизточната част на резервата, където 

създадоха две по-малки гнездови колонии. Там също не успяха да отгледат поколение и напуснаха 

гнездата. Причините остават неизяснени. Птиците, загнездили върху двете наколни платформи, 

успешно отгледаха поколение – около 10 млади екземпляра. 
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На 26.03.2021 г. единият екземпляр енотовидно куче беше уловен и настанен в зоопарка в гр. 

Ловеч. 

През месеците януари и февруари водните стоежи на р. Дунав достигнаха стойности, които 

позволиха отваряне на шлюзовете на захранващия канал и постъпване на води от реката в езерото. 

Първото отваряне е в периода 13 – 15.01.2021 г., като нивото на езерото при южния шлюз е 

достигнало 160 см. Второто отваряне е в периода 06 – 22.02.2021 г., а достигнатото максимално ниво 

е 265 см. Максималното водно ниво за годината е 275 см, отчетено на 17.05.2021 г. и в периода 21 – 

24.06.2021 г., като покачването е в резултат от заустване на повърхностни води от дъждове. Най-

ниско е нивото в периода 01 – 06.01.2021 г. – 148 см. 

През 2021 г. са съставени два АУАН на физически лица, извършвали нерегламентиран 

риболов с въдица с помощта на плавателни съдове във вътрешността на езерото – където всякакъв 

вид риболов е забранен. Първият акт е съставен през м. януари, а вторият – през декември. На 

първото лице е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв., а на второто още 

не е издадено наказателно постановление. 

През отчетния период започнаха дейностите на терен по реализацията на проект „Управление 

на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени 

водолюбиви видове във влажната зона на ПР „Сребърна”. Беше изградена дървена ограда около 

традиционното гнездилище на къдроглавите пеликани в северната част на централното водно 

огледало. Функцията на оградата е да възпрепятства достъпа на хищни бозайници до гнездовата 

колония. Бяха изградени също и три плаващи понтонни гнездови платформи. Две от тях бяха пуснати 

и закотвени в района на традиционното гнездилище. Върху единия понтон беше изградена и една 

издигната гнездова платформа тип „шейна”. Плаващите гнездови платформи могат да бъдат 

премествани и използвани от птиците в най-подходящите за гнездене райони при необходимост. 

Започнаха и дейностите по възстановяване на хидротехнически съоръжения – укрепване и 

заскаляване на короната на съществуващата източна дига. 

 Други защитени територии: 

Ежегодно, в плана за контролна дейност на експертите от направление „Биологично 

разнообразие, защитени територии и зони“, се включват за проверка териториите, обявени с цел 

опазване на защитени растителни видове и техните популации.  

През 2021 г. са извършени ежегодни проверки за установяване на състоянието на находищата 

на пролетна циклама, попадащи в обхвата на РИОСВ-Русе – ЗМ „Находище на пролетно ботурче – с. 

Осенец“, община Разград и ЗМ „Находище на пролетно ботурче – с. Бреница“, община Тутракан. 

Извършени са проверки на защитените местности, опазващи находищата на червен божур (Paeonia 

peregrina) – „Горната кория“, „Мющерека“, „Находище на червен божур“ и „Божурите“. 

Осъществени са планови проверки на природна забележителност „Пещерата Орлова чука“ в 

землището на с. Пепелина, община Две могили, ЗМ „Естествено находище на кримска какула“ в 

землището на с. Полско Косово, общ. Бяла, ЗМ „Находище на обикновен сладник“ в землището на с. 

Белцов, общ. Ценово, ЗМ „Калимок – Бръшлен“ в землищата на с. Бабово, с. Бръшлен, с. Голямо 

Враново и с. Ряхово, общ. Сливо поле и гр. Тутракан, с. Нова Черна, с. Старо село и с. Цар Самуил, 

общ. Тутракан и Резерват „Бели Лом“ - землища с. Кривня, община Ветово, област Русе и гр. Цар 

Калоян, община Цар Калоян, област Разград.   

Биологично разнообразие:  

В сравнение с 2020 г. (когато броят на сигналите за бедстващи птици е бил 51, а броят на 

екземплярите е бил 70) се наблюдава съвсем леко увеличаване в броя на постъпилите сигнали за 

животни в безпомощно състояние. Броят на проверките през 2021 г. е 56, като броя на екземплярите е 

74. По отношение на броя на сигналите през последните няколко години, същият се гравитира около 

50 броя. 

Намерените мъртви екземпляри през 2021 г., съобразно тяхното състояние са предадавани на 

Регионален исторически музей „Русе“ за препариране, както следва: един екземпляр от вида 

обикновен мишелов (Buteo buteo), един екземпляр от вида малко кафяво прилепче (Pipistrellus 

pygmaeus), два екземпляра от вида домашна кукумявка (Athene noctua), един екземпляр от вида 

таралеж (Erinaceus concolor), два екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от 
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вида голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco 

tinnunculus), един екземпляр от вида зелен пчелояд (Merops persicus), един екземпляр от вида полски 

блатар (Circus cyaneus) и един екземпляр от вида папуняк (Upupa epops). 

За бедстващите животни са предприети своевременни мерки и същите са изпращани за 

лечение и доотглеждане в Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове на СНЦ 

„Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Настанени ся 62 броя екземпляри от видовете: малък ястреб 

(Accipiter nisus) 2 броя, обикновен мишелов (Buteo buteo) 2 броя, кафявоглава потапница (Aythya 

ferina) 1 брой, ням лебед (Cygnus olor) 2 броя, черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 1 брой, 

домашна кукумявка (Athene noctua) 12 броя, бял щъркел (Ciconia ciconia) 16 броя, горска ушата сова 

(Аsio otus) 5 броя, черен бързолет (Apus apus) 6 броя, таралеж (Erinaceus concolor) 4 броя, малък 

пъстър кълвач (Dendrocopos minor) 1 брой, чухал (Otus scops) 1 брой, щиглец (Carduelis carduelis) 1 

брой, зеленика (Carduelis chloris) 1 брой, малък воден бик (Ixobryhus minutus) 1 брой, зелен пчелояд 

(Merops persicus) 1 брой, осояд (Pernis apivorus) 1 брой, голям ястреб (Accipiter gentilis) 2 броя, 

белоглав лешояд (Gyps fulvus) 1 брой, голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) 1 брой. 

През 2021 г. са подадени заявления за регистрация на 8 пункта за изкупуване на охлюви. След 

извършени проверки на всички регистрирани пунктове е установено, че само 4 броя са 

функционирали през сезона. Събраните количества от пунктовете са общо 21330 кг, до момента на 

проверките. За останалите 4 пункта, собствениците посочват като причина за нулевата активност, 

лоши метеорологични условия (липса на валежи през активния сезон) и невъзможност за намиране 

на работна ръка (събирачи на охлюви).   

В сравнение с 2020 г. (67 броя) през 2021 г. се наблюдава повишаване на броя на 

регистрациите на екземпляри по CITES – 92 издадени регистрационни карти. През  2018 г. 

регистрациите са били 101, през 2019 г. – 48, а през 2020 г. – 67 броя регистрации. Във връзка с 

подадени заявления за издаване на регистрационни карти на видове по чл. 70 от ЗБР са извършени 13 

извънредни проверки за установяване на законния произход на размножени птици. Съгласно получен 

сигнал за извършена търговска дейност на екземпляр от вида Сив папагал Жако (Psittacus erithacus), 

без издаден сертификат по чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 338/97 на Съвета относно 

защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях е извършена 

документална проверка по случая. Установено е, че не са спазени разпоредбите на чл. 100 от ЗБР, във 

връзка с чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 338/97. В тази връзка е съставен АУАН и е издадено 

наказателно постановление в размер на 50 лв. Втора документална проверка е извършена във връзка 

с внесено заявление за регистрация на екземпляр от вида Сив папагал Жако (Psittacus erithacus). 

Установено е, че собственика на птицата не е спазил разпоредбите на чл. 92, ал. 1 от ЗБР, вследствие 

на което е съставен АУАН. Наказателно постановление е издадено в размер на 50 лв.  

Извършена е извънредна проверка по сигнал от Агенция „Митници“ за превоз на медицински 

пиявици през ГКПП „Дунав мост“. Установено е, че в хладилник в кабина на влекач се съхраняват в 

контейнер от изолационен материал 3740 броя медицински пиявици (Hirudo medicinalis). 

Екземплярите попадат в Приложение В на Регламент 338/97 и не са придружени от никакви 

документи. Пренасянето на пиявиците без документи представлява нарушение на чл. 73, ал. 1 от ЗБР 

във връзка с чл. 16, буква „и“ от Регламент 338/97, вследствие на което е съставен АУАН. Издадено е 

наказателно постановление в размер на 100 лв. 

През 2021 г. на територията на ПР „Сребърна“ е уловен екземпляр от инвазивен чужд вид. 

Същият е от вида енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides) и е заловен в гнездовата колония на 

къдроглавите пеликани в резервата. Залагането на капана е продиктувано от констатираните в 

началото на месец март 2021 г. нападения над гнездовата колония на пеликаните. Последиците от тях 

са били умъртвен един възрастен екземпляр, унищожени са всички яйца на птиците и прогонване на 

гнездящите пеликани. След улавянето на екземпляра, същият е изваден жив. Проведени са разговори 

и консултации с експерти от отдел „Биологично разнообразие“ в дирекция „Национална служба за 

защита на природата“ в МОСВ, е уточнено, че уловеното животно следва да бъде настанено в 

зоопарка в гр. Ловеч при Община Ловеч. Екземплярът е транспортиран до зоологическата градина и 

настанен в нея на 26.03.2021 г. 

Във връзка с получено писмо на МОСВ за предоставяне на информация за цехове 

извършващи дейности с кожи на територията на РИОСВ-Русе са извършени 3 извънредни проверки 

на фирми занимаващи се с кожарска дейност. По време на проверките е установено, че цеховете 
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работят на ишлеме, предимно с телешки/агнешки/изкуствени кожи. Не са установени кожи от 

световно застрашени или български видове животни. 

Подадено е уведомление от ИБЕИ-БАН за предстоящо освобождаване в природата на млади 

екземпляри от вида червен ангъч (Tadorna ferruginea), излюпени в БЕБ-Калимок през 2021 г. Птиците 

са общо 20 броя, опръстенени и впоследствие освободени в язовир Антимово, находящ се в 

землището на с. Антимово, общ. Тутракан. 

След установено преливане на канализационни води от една от шахтите към езеро „Сребърна“ 

е извършена извънредна проверка. При обход по ул. „Ропотамо“ в с. Сребърна по протежение на 

границата на регулацията на с. Сребърна с ПР „Сребърна“ е установено наличие на 3 броя открити 

канализационни шахти, частично запълнени с вода. Първата от тях в посока север – юг прелива, като 

от нея изтичат канализационни води, които се стичат гравитачно към езерото „Сребърна“. Водите се 

характеризират с типичната миризма на битови отпадъчни води. Останалите две шахти са частично 

запълнени с вода, но към дадения момент няма преливане и изтичане на води. Първите две шахти по 

посока север-юг са разположени в непосредствена близост до земния път, формиращ ул. „Ропотамо“. 

Същите имат капаци, които са с по-малък диаметър от отворите на шахтите и не ги покриват плътно. 

Поставени са легнали бетонни сълбове, които да попречат на капаците да паднат в шахтата, но 

въпреки това капакът на втората шахта е паднал в нея. Това създава опасност от пропадане в шахтите 

на преминаващи пешеходци, автомобили и животни. На основание чл. 155, ал. 2 от ЗООС са дадени 

следните предписания: 1. Да не се допуска преливане на канализационни води от шахтите; 2. Да се 

предприемат мерки за изпомпване на наличните в шахтите канализационни води и последващото им 

безопасно третиране; 3. Да се обезопасят по подходящ начин всички отворени шахти против 

случайно пропадане в тях на автомобили, пешеходци и животни, както и попадане на отпадъци. 

Впоследствие Община Силистра е входирала писмо, че постановените предписания са спазени. 

През 2021 г. са заверени 9 разрешителни издадени по реда на  Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за 

реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона 

за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за 

животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение 

№ 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и 

убиване от приложение № 5. 

През 2021 г. са извършени следните проверки: 1 планова проверка на Регионален исторически 

музей – Русе, отдел „Природа“; 1 планова проверка на Зоокът – гр. Разград; 3 планови проверки на 

пазари за продажба на пролетни цветя в гр. Русе, гр. Разград и гр. Силистра; 2 планови проверки на 

следните вековни дървета – вековен летен дъб с ДР № 1270, находящ се по пътя Силистра-Дулово 

км. 32+900, група от 5 вековни летни дъба с ДР №№ 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, находящи се в м. 

„Корията“ в с. Николово, общ. Русе. По време на проверките не са констатирани нарушения.  

  

Защитени зони  

Защитените зони, определени съгласно Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици са 

11, а съгласно Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна – 18. От общия брой защитени зони, със заповед на Министъра на околната среда и водите са 

обявени 16 от тях.  

През отчетната година са извършени 4 планови проверки по спазване на условията, залегнали 

в издадени през предходни години Решения по ОС. Три от решенията са за горскостопански 

планове/план-извлечение и 1 е за инвестиционно намерение. ИП не е реализирано, а 

горскостопанските планове/план-извлеченията са в процес на реализиране или са реализирани 

напълно. Отделно са извършени и 3 планови проверки на защитени зони от екологичната мрежа 

„Натура 2000“ – BG0000610 „Река Янтра“, BG0000180 „Боблата“, BG0000534 „Остров Чайка“. По 

време на проверките не са констатирани нарушения в режимите на заповедите за обявяване на 

зоните. 

На 16.01.2021 г. е проведено националното среднозимно преброяване на водолюбивите птици. 

От страна на РИОСВ-Русе участие взе един експерт. Мониторингът е проведен съвместно с 

представители на Българското дружество за защита на птиците по българския бряг на р. Дунав в 

участъка от речен километър 524 до км 492,5, както и в районите на рибарници „Мечка“, общини 

Борово и Иваново и при с. Басарбово, общ. Русе. Условията за наблюдение са добри, с много добра 

видимост, без валежи. Нивото на р. Дунав е високо, за станция Русе е отчетена кота 455, а за станция 
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Гюргево – 382 см спрямо условната кота 0 за съответната измервателна станция. Няма разливи извън 

коритото на реката, но растителността по бреговете е залята, както и части от островите. Не се 

наблюдават пясъчни коси, които са предпочитано място за почивка от много видове водолюбиви 

птици. Тези условия предполагат по-малки струпвания на птици, тъй като последните търсят по-тихи 

места с цел да не изразходват много енергия в борба с течението. Също така и в известна степен е 

затруднено наблюдението, тъй като няма достатъчно открити места с неограничена видимост. 

Наблюдавани са следните видове и брой екземпляри: голям корморан (Phalacrocorax carbo) – 65 екз., 

червеногуш гмуркач (Gavia stellata) – 1 екз., малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 2 екз., голям 

гмурец (Podiceps cristatus) – 1 екз., речна чайка (Larus ridibundus) – 70 екз., жълтокрака чайка (Larus 

michahellis) – 139 екз., зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 103 екз., посевна врана (Corvus 

frugilegus) – 50 екз., сива врана (Corvus cornix) – 159 екз.,  елшова скатия (Carduelis spinus) – 20 екз., 

орехче (Troglodytes troglodytes) – 2 екз., обикновена чинка (Fringilla coelebs) – 95 екз., планинска 

чинка (Fringilla montifringilla) – 15 екз., голям синигер (Parus major) – 10 екз., полско врабче (Passer 

montanus) – 10 екз., дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus) – 5 екз., тръстикова овесарка 

(Emberiza schoeniclus) – 10 екз., червенушка (Pyrrhula pyrrhula) – 7 екз., обикновен мишелов (Buteo 

buteo) – 6 екз., малък ястреб (Accipiter nisus) – 1 екз., и зелен кълвач (Picus viridis) – 1 екз. 

При извършения оглед на басейните в рибарници „Мечка“ не се наблюдава завиряване и 

наличие на водни площи. В рибарниците при с. Басарбово, общ. Русе, също не се наблюдават 

завирени площи в басейните. Повечето от последните са обрасли с тревиста и храстовидна 

растителност, а на места – и с млада горскодървесна. Резултатите са предоставени на ИАОС съгласно 

методиката за провеждане на НСМБР. 

Лечебни растения 

Общият брой на билкозаготвителните пунктове в областите Русе, Разград и Силистра е 116 

броя за 2021 г. В това число се включват и пунктовете нефункционираци от години, чиито 

собственици пребивават в чужбина и поради липса на възможност за служебно закриване в 

нормативната уредба, същите не могат да бъдат закрити. Това налага ежегодно да се изпращат писма 

до общини и кметства за установяване извършването на билкозаготвителна дейност. В противен 

случай трябва да се съставят АУАН-и, които в последствие да бъдат прекратявани, поради 

невъзможност за връчването им. 

През годината, на територията на Инспекцията са новооткрити 6 билкозаготвителни пункта и 

са регистрирани 9 книги за билки. 

През 2021 г., експертите от направлението са извършили общо 32 проверки по Закона за 

лечебните растения (ЗЛР), като 15 от тях са извънредни. 11 от проверките са документални във 

връзка с констатирани нарушения за неспазване на задължението на всеки билкозаготвител да попаде 

годишна справка за изкупените, реализираните, преработените и наличните количества билки през 

предходната година. Впоследствие са съставени 11 АУАН и след това са издадени 6 НП в размер на 

800 лв. (обща сума за всички 6). Останалите 4 преписки са прекратени, поради невъзможност за 

предявяване АУАН. Отделно от тези проверки са извършени 4 извънредни проверки във връзка с 

подадени сигнали за нерегламентирано изкупуване на билки. В 2 от случаите не са открити билки в 

процес на съхранение, а в третия се касае за физическо лице работещо като берач за регистриран 

билкозаготвител (представени са позволителни, в които лицето е упоменато като берач за 

билкозаготвителя). Последната проверка установява, че физическото лице е регистриран 

билкозаготвител, в пункта са налични количества билки и книгата за билки не е попълвана от 2013 г. 

до момента на проверката. Това деяние представлява нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 4 от ЗЛР и 

съответно е съставен АУАН. Издадено е НП в размер на 100 лв. 

Генетично модифицирани организми 

 Съгласно годишната програма на ИАОС са извършени 4 броя планови проверки. По време на 

същите са взети общо 12 проби (8 царевица, 2 пшеница, 2 рапица) от 4 опитни полета находящи се в 

град Русе (2 полета), с. Бръшлен, общ. Сливо поле и гр. Лозница, общ. Лозница. След извършен 

анализ на пробите, в същите не е открито наличие на генетично модифицирана ДНК. 
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2.5.2. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

През 2021 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 108 броя сигнали и жалби за нарушения на 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и подзаконовите нормативни актове. От тях 

69 са основателни. Същите се касаят основно за намерени защитени екземпляри в безпомощно 

състояние (живи или мъртви). В текста по-горе е представена подробна информация относно 

предприетите последващи действия и за това колко от екземплярите са изпратени за 

доотглеждане/рехабилитация в ЦРРРВ-Стара Загора и колко са предадени на РИМ-Русе за 

препариране. 28 сигнала са неоснователни – от тях 4 броя са за продажба на защитени растителни 

видове, незаконен риболов в ПР „Сребърна“, незаконно изкупуване на билки, а останалите 24 са за 

открити екземпляри от незащитени животински видове. Препратени по компетентност до други 

институции са 11 сигнала (8 за незащитени екземпляри, 1 за пръскане на земеделски култури с 

пестициди, 1 за сеч на липови дървета, 1 за провеждане на мотосъбор). 

2.5.3. Проведени процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 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 в защитените зони – 

Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони; 

Решения за извършване на оценка на степента на въздействие на ППП/ИП върху ЗЗ; 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. 

В изпълнение на Закона за биологичното разнообразие 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, през годината са издадени общо 

1491 броя писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, като за 25 от тях е определено, че е възможно 

отрицателно въздействие, поради което същите са подложени на процедура по преценяване на 

вероятната степен на отрицателно въздействие. Издадени са 388 писма във връзка с депозирани 

запитвания и заявления от физически или юридически лица, относно издадени административни 

актове, отговори на запитвания за местоположение на имоти спрямо границите на защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000, кандидатсване по мерки от ПРСР 2014-2021 г., както и 148 

отговори на жалби и сигнали, също и препращането им до компетентните органи, пререгистрация на 

екземпляри по чл. 70 от ЗБР, разрешителни по Наредба 8, писма до Прокуратурата, органите на МВР 

или Административен съд, Дирекция НСЗП към МОСВ, предоставяне на методически указания, 

участие в различни комисии и др. 

 

Проведени са 157 процедури по преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване в защитените зони, като част от процедурите по ОВОС и ЕО и 22 самостоятелни процедури 

по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие и са издадени 13 решения за 

прекратяване на започналите процедури по преценка ОС. 

В резултат на проведените процедури по реда на Глава втора, раздел трети от Наредбата за ОС 

са издадени 22 самостоятелни Решения, с които се съгласуват следните планове и ИП: 

 12 броя план-извлечения за промяна вида и интензивността на сечта в горски територии 

държавна собственост, стопанисвани от ДГС „Силистра“, Община Кайнарджа, ДГС 

„Бяла“, ДГС „Разград“, ОП „Паркстрой-Русе“, ДЛС „Каракуз“ – Дулово, ОП „Разградлес“, 

„Ветовска гора“ ЕООД, ДЛС „Дунав“; 

 1 брой горскостопанска програма в землището на с. Върбино, общ. Дулово; 

 9 броя инвестиционни предложения, от които: 

- 1 брой за „Развитие на съществуващо земеделско стопанство, чрез създаване на масив 

от трайни насаждения в землището на с. Сваленик, общ. Иваново“; 

- 1 брой за „Отглеждане на овощни култури и увеличаване на площите на земеделското 

стопанство в землището на с. Сваленик, общ. Иваново“; 

- 2 броя за „Развитие на малко земеделско стопанство в землището на с. Посев, общ. 

Кайнарджа“; 
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- 1 брой за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии в 

землищата на гр. Силистра, с. Айдемир, с. Ветрен, с. Попкралево, с. Смилец, с. Сребърна, 

с. Казимир, с. Йорданово, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. 

Черник, с. Стрелково, с. Кайнарджа, с. Давидово, с. Голеш, с. Войново, с. Светослав, с. 

Господиново, с. Добруджанка, с. Краново, с. Каменци, с. Нова Попина, с. Попина, с. 

Гарван, с. Искра, с. Ирник“; 

- 1 брой за „Развитие на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на 

овощни и зеленчукови култури в землището на с. Яребица, община Дулово“; 

- 1 брой за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на трайни 

насаждения и пчелни семейства в землището на с. Руйно, общ. Дулово“; 

- 1 брой за „Промяна трайното предназначение на земеделски територии, общинска 

собственост в горски територии в землищата на с. Ситово, с. Гарван, с. Попина, с. Поляна, 

с. Нова попина, с. Искра, с. Босна, с. Ирник, с. Добротица, с. Любен, с. Слатина, с. 

Ястребна“; 

- 1 брой за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии в 

землището на с. Свещари, общ. Исперих“. 

 

Издадени са 13 решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за 

инвестиционни предложения и планове, както следва: 

- 1 брой план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022 г. в гори, 

държавна собственост; 

- 3 броя за ИП „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии“; 

- 2 броя за ИП „Промяна предназначението на пасища, мери в земеделски земи“; 

- 8 броя за следните ИП „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на 

коритото на дере, минаващо през с. Широково, общ. Две могили“; „Монтаж на поливна 

капкова система за напояване на земеделски площи и водовземане от повърхностен воден 

обект находящ се в землището на с. Сейдол, общ. Лозница“; „Създаване на трайни 

насаждения от орехи в землището на с. Голеш, общ. Кайнарджа“; „Обработка на 

земеделска земя в землището на гр. Борово, общ. Борово“; „Изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа с мощност до 30 кW в землището на с. Бистренци, общ. Бяла“; 

„Модернизация на земеделско стопанство в землището на с. Нисово, общ. Иваново и гр. 

Русе, общ. Русе“; „Възстановяване и поддържане на съществуващ воден обект находящ се 

в землището на с. Джулюница, общ. Ценово“; „Изграждане на целодневен център за деца 

от 3 до 6 години в землището на с. Паисиево, общ. Дулово“. 

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

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 на 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. 

 

Проведените през 2021 г. процедури по реда на раздел II, Глава Шеста на ЗООС (екологична 

оценка), съгласно горепосоченото, са както следва:  

 58 постъпили уведомления по чл.8, ал.1 от Наредбата за ЕО; 

 54 писма, в които е определена процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО.  

 40 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, от които: 

- 1 с разпоредителна част „Да се извърши екологична оценка”; 

- 39 с разпоредителна част „Да не се извършва екологична оценка”; 
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 1 становище по екологична оценка с разпоредителна част „Съгласувам” на проект на общ 

устройствен план; 

 7 решения за прекратяване на процедурата по реда на раздел II, Глава Шеста от ЗООС, от 

които; 

- 5 решения по чл.56 от АПК; 

- 1 решение по чл.7а, ал.5; 

- 1 решение по чл.12, ал.3. 

 

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 рада 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; решения 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. 

 

 През отчетния период проведените процедури по реда на раздел III, Глава Шеста от ЗООС 

(ОВОС) са следните: 

 170 постъпили уведомления по чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС; 

 154 писма за последващи действия,  за които на: 

- 2 уведомления за ИП е определена процедура  по задължителна ОВОС; 

- 152 уведомления, за които е определена процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 

 117 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които: 

- 5 с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”; 

- 112 с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”; 

 1 решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявам” осъществяването на ИП. 

Предвидената дейност в обхвата на ИП попада и в категорията промишлени дейности в 5.4. - Депа по 

смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците относно 

изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване 

и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 

25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци от Приложение №4, към чл.117, ал.1 от 

ЗООС и подлежи на процедура по реда на Глава Седма, Раздел II – „Комплексни разрешителни”, от 

ЗООС. В хода на процедурата по ОВОС възложителят се е възползвал от разпоредбите на чл.118, ал.2 

на ЗООС и като отделно самостоятелно приложение към ДОВОС, е представил оценка по чл.99а, ал.1 

от ЗООС. Същата е изпратена до Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за провеждане на 

консултации относно потвърждаване или непотвърждаване използването на най-добри налични 

техники - НДНТ. Заключението от изготвеното становище на ИАОС е, че е представена информация 

за всички параметри на прилаганата техника за осигуряване прилагането на НДНТ. Докладът е 

оценен с отрицателна оценка, след което преработеният доклад е оценен положително. 

 23 решения за прекратяване на процедурата по реда на раздел III, Глава Шеста от ЗООС, от 

които: 

- 5 решения по чл.2а, ал.1 и 2; 

- 5 решения по чл.2а, ал.5: 

- 3 решения по чл.2а, ал.6; 

- 3 решения по чл.5, ал.5; 

- 1 решение по чл.6, ал.4; 

- 1 решение по чл.30 от АПК; 

- 5 решения по чл.56 от АПК. 

 

2.6.2. Осъществен контрол по издадени административне актове по ОВОС и ЕО – 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 неолбходимостта от извършване на ОВОС; 

наблюдение и контрол по изпълнението на мерки, посочени в становища по екологична оценка и на 
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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. 

 

 Осъщественият контрол (планови и извънреден) по реда на Закона за опазване на околната 

среда пред отчетния период е следният:  

 планови проверки – 51 бр; 

 извънредни проверки– 8 бр. 

           В резултат на извършената контролна дейност, през 2021г. има съставен 1 акт за установяване 

на административно нарушение на физическо лице за неуведомяване по чл.95, ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда. 

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

условията от решения по ОВОС – 1бр: 

През 2021г. е осъществена извънредна проверка на издаден индивидуален административен 

акт по реда на ЗООС – Решение по ОВОС, с което е одобрено ИП „Добив на подземни богатства – 

строителни материали (варовици) от площ „Правда“. В резултат на извършената проверка, 

напарвените констации и съобразно изисканата документация и информация от възложителя, е 

установено, че постановеният административен акт е загубил правно действие. 

 

 Проверки по изпълнение на условията от решения по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС – 11 бр. 

От осъществения контрол по изпълнение на условията от решенията по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, извършените проверки са, както следва: 

- 3бр. проверки по документи; 

- 8бр. проверки на място. 

 Няма отчетени нарушения или съставени актове за установяване на административни 

нарушения. 

 Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО – 12 бр. 

 От извършените проверки относно наблюдението и контрола по изпълнението на мерките и 

условията в становищата по ЕО, всички са свързани с годишното докладване на приети и одобрени 

Общи устройствени планове на общини в обхвата на РИОСВ-Русе. Представените годишни доклади 

са приети. Данните за постигнатия напредък по отношение на поставените в ОУП цели и задачи в 

конкретните общини. 

 

 Проверки за правно действие на актове по реда на Глава Шеста от ЗООС – 25 бр. 

           По отношение на срока на правно действие на издадените индивидуални административни 

актове: 

- 21бр. решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ решения 

по ОВОС; 

- 4бр. решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, проверките 

отчитат следните резултати: 

Резултатите от осъществените проверки отчитат, че загубили правно действие са: 

- 9 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

- 1 решение по ОВОС. 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за ОВОС, са осъществени контролни 

проверки на гл. архитекти на 7 общини в обхвата на РИОСВ-Русе. Резултатите от проверките отчитат 

съответствие на постановените съгласувателни писма/решения от Директора на РИОСВ с издадените 

разрешения за строеж в проврените общини. 
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2.7.  Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване  

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

Комплексни разрешителни. Резултати. 

Общият брой оператори с издадени комплексни разрешителни (КР) на територията на 

РИОСВ–Русе през 2021 г. е 57. Инсталациите с КР са 67, разпределени по дейности от Приложение 

№ 4 от ЗООС. Една площадка/инсталация, притежаваща КР не е изградена и въведена в редовна 

експлоатация до края на 2021 г., а две не се експлоатират дългосрочно. Не функционира и 

инсталацията на „Булмаркет ДМ” ЕООД (бивш „Полисан” АД). Предприети са действия по 

прекратяване на комплексно разрешително, издадено на „Агроспектър инвест” ЕООД, инсталация за 

интензивно отглеждане на свине в землището на село Ветрен, Община Силистра. 

През 2021 г. са издадени още четири КР на оператори, осъществяващи производствена 

дейност, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС: „Николови груп 19“ ООД, гр. Исперих (6.6. „а“), „Зо 

Зам“ ЕООД, с. Лъвино, Община Исперих (6.6. „а“), „Белсистемс“ ООД гр. Бяла (6.6.”а”) и „Биовет“ 

АД клон Разград (т.4.5. от Приложение №4). Три инсталации: площадка  в с. Българка, Община 

Силистра, собственост на „Пилко” ЕООД, (6.6 „а”), „Агро Инфра” ЕООД с. Острово, община Завет  и 

„Нур пиле“ ЕООД, гр. Игнатиево, площадка в с. Чуковец, Община Алфатар са в процес на издаване 

на комплексно разрешително. 

През 2021 г. са извършени 26 проверки на 24 оператора по изпълнение на условия, заложени в 

комплексните разрешителни на инсталации, попадащи в Приложение № 4 от ЗООС, на които са 

издадени комлексни разрешителни на химически инсталации, металообработване, инсталации за 

изработване на керамични продукти чрез изпичане, преработвателни предприятия в хранителната 

промишленост и депа за битови отпадъци, както следва: 

„Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, община Русе, област Русе, „Биовет“ АД, клон Разград, 

община Разград, област Разград, „Лубрика“ ООД, община Русе, област Русе, Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, 

„Грийнбърн“ ЕООД, гр. София, площадка гр. Разград, община Разград, област Разград, „Оргахим 

Резинс“ АД, община Русе, област Русе, „Топлофикация Русе“ АД, ТЕЦ „Изток“, община Русе, област 

Русе, „АДМ Разград“ ЕАД, община Разград, област Разград, Регионално депо за неопасни, инертни и 

опасни  отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнраджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 

„Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, община Русе, област Русе, „Астра Биоплант“ ЕООД, 

община Сливо поле, област Русе, „Топлофикация Русе“ АД, сгуроотвал, община Русе, област Русе, 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 

„Труд“ АД, гр. Русе, община Русе, „Новал 1“ ЕООД, гр. Разград, община Разград, „Емакс“ ООД, гр. 

Силистра, „Б Кнотакт“ ООД, гр. Бяла, община Бяла, „Пилко“ ЕООД, гр. Разград. 

Проверени са инсталации за интензивно отглеждане на птици и свине, както следва: 

„Ко и Бо Импорт Експорт“ ЕООД, с. Борисово, община Сливо поле, „Нарсел“ ЕООД, с. 

Лъвино, „АА Фарма“ ЕООД, с. Шуменци, „Язошефи“ ООД, с. Смирненски, община Ветово, „Авис“ 

ЕООД, с. Брестовене, „Авис“ ЕООД, гр. Завет, „Денимал“ ООД, с. Киченица, община Разград. 

При проверките не са установени съществени нарушения по спазване на условията в КР, като 

са дадени общо 22 предписания. Същите са изпълнени в срок. За неизпълнение на условие в КР са 

съставени следните АУАН: на „Емакс“ ООД ( издадено НП в размер на 10 000 лв), на „Енсан 96“ 

ЕООД (издадено НП в размер на 10 000 лв) и на „АДМ Разград“ ЕАД (издадено НП в размер на 60 

000 лв). 

Най-голям дял имат инсталациите за интензивно отглеждане на животни – свине и птици. 

Същите са разпределени равномерно в трите области.  

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

През 2021 г. са получавани сигнали и жалби срещу дейностите на  оператори, за което при 

извършени извънредни проверки  и са съставени АУАН – на „Емакс“ ООД (за неизпълнение на 

условие в КР – нерегламентирано използване на втора точка за заустване на отпадъчни води в 

канализационната мрежа на гр. Силистра) и „АДМ Разград“ ЕАД (за неизпълнение на условие в КР – 

предава за допречитване в ГПСОВ Разград отпадъчни води с нарушени максимално допустими 

концентрации на вещества). 
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В сравнение с 2020 г., през 2021 г. сигналите  за замърсяване на въздуха с миризма на 

„бакелит” са по-малко, но са постъпвали и сигнали за миризми на химически вещества с потенциален 

източник - инсталацията за произоводство на смоли на „Оргахим Резинс” ЕООД.  

2.7.3. Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ  (Закон за 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети)     

През 2021 г. са извършени 13 проверки на обекти, които подлежат на контрол по Закона за 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. При проверките не са 

констатирани нарушения. 

2.7.4. Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети 

Няма предложения на РИОСВ-Русе до министъра на околната среда и водите за предприемане 

на превантивни или оздравителни мерки, както и разработени програми за отстраняване на минали 

екологични щети за приватизирани дружества. 

2.7.5. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум 

 Списъкът на подлежащите на мониторинг промишлени източници на шум в района на 

инспекцията обхваща около 85 предприятия, като се актуализира постоянно в зависимост от 

дейността им.  

По план през  2021 г. емисионен контрол на шум беше извършен на 7 промишлени обекта в 

района на инспекцията. Съвместно с РЛ-Русе към ИАОС през периода януари-декември бяха 

извършени всичките 7 контролни проверки във връзка с изпълнение на плана за мониторинг на 

емисиите  на шум, излъчван  в околната среда от промишлени източници на следните фирми: 

„Феникс 94” ООД, гр. Русе; „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, гр. Русе; „Новал 1“ ЕООД, гр. Разград; 

„Гораинвест” АД,  гр. Русе, площадка гр. Кубрат; „Нинахим” ЕООД, с. Червена вода; „Тукаи 

България” ЕООД, с. Айдемир; „Фазерлес“ АД, гр. Силистра.  

Резултатите от проверките не показаха превишение на граничните нива на шум, съгласно 

Наредба №6/2006 г., изм. и доп. ДВ бр.26/2019 г.  

 

Проверки по сигнали и жалби:  

През периода в РИОСВ Русе са депозирани  сигнали, които не са от компетенциите на 

инспекцията. Те са препратени за предприемане на действия към съответните институции. 

При анализ на резултатите от получените през отчетната година протоколи от извършени 

СПИ (собствени периодични измервания) на шум не са регистрирани превишения на граничните 

нива, съгласно Наредба №6/2006 г., изм. и доп. ДВ бр.26/2019 г. Представените протоколи от СПИ, 

са извършени от лаборатории, които  притежават съответната акредитация.  

Изводът, който може да се направи по отношение на шума в контролирания от РИОСВ-Русе 

регион е, че в резултат на осъществявания през последните  години непрекъснат и своевременен 

мониторинг, няма констатирани случаи на неизвършени собствени периодични измервания (СПИ) и 

такива, извършени от неакредитирани лаборатории.   

 

2.7.6. EMAS 

На територията на РИОСВ – Русе не са регистрирани обекти в  Европейската схема за 

управление по околна среда и одит (The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). 

 

2.7.7. Екомаркировка на ЕС 

На територията на РИОСВ – Русе не са регистрирани организации, които използват 

Европейския знак за екомаркировка. 
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2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали  

 2.8.1. Осъществен превантивен, текущ и последваш контрол на предприятия и/или 

съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от ЗООС. 

Резултати. 

Действащите на територията, контролирана от РИОСВ-Русе, предприятия класифицирани с 

нисък и висок рисков потенциал са 35 на брой. 

През 2021 г. в съответствие с годишния план за контролната дейност на комисиите за 

извършване на съвместни проверки на обекти класифицирани с нисък и висок рисков потенциал, 

утвърден със Заповед № РД-172/02.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите, са извършени 

22 бр. контролни проверки.  

Проверени са 10 обекта с висок рисков потенциал с издадени Решения от изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция по околна среда за одобрени доклади за безопасност и 

предприятия, които са в процедура по издаване на решение по чл. 109 от Закона за опазване на 

околната среда: 

1. „Лукойл България“ ЕООД – ПСБ в гр. Русе; 

2. „Топливо“ АД – складова база за пропан-бутан в гр. Русе; 

3. „Булмаркет ДМ“ ЕООД – складово стопанство за пропан-бутан в гр. Бяла; 

4. ,,Петър Караминчев“ АД – складово стопанство за светли горива в гр. Русе; 

5. ,,Оргахим Резинс“ АД – завод за производство на смоли в гр. Русе; 

6. „Сакса“ ООД – терминал за светли нефтопродукти в гр. Русе; 

7. „Бореалис Л.А.Т. България“ ЕООД – складова база за пакетирани минерални торове, в т.ч. 

амониев нитрат; 

8. ,,Ф+С Агро“ ООД – складова база за ПРЗ в гр. Две могили; 

9. „999-Ивайло Асенов“ ООД – складова база за ПРЗ в гр. Бяла; 

10. „Ойролог“ ЕООД – складова база за ПРЗ в гр. Русе (в процедура по издаване на решение за 

одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 109 от ЗООС). 

Проверени са 12 предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал, които имат издадени 

потвърждения от директора на РИОСВ-Русе (по чл. 106, ал. 2 от Закона за опазване на околната 

среда) за пълнотата и съответствието на представените Доклади за политика за предотвратяване 

на големи аварии (ДППГА) с изискванията на Глава Седма, Раздел I от ЗООС:  

1. „Амилум България“ ЕАД – предприятие за производство на хранителни продукти в гр. 

Разград; 

2. „Булмаркет ДМ“ ЕООД – складово стопанство за пропан-бутан и светли горива в гр. Бяла; 

3. „Биовет“ АД – производство на фармацевтични продукти в гр. Разград; 

4. „Глоуб индъстрис“ ЕООД – производство на дунапрен в с. Батишница; 

5. „Джи Ти Ей Петролеум“ ООД – складова база за дизелово гориво в гр. Бяла; 

6. „Инса ойл“ ООД – складова база за нефтопродукти „Инса Порт“ ЕООД в гр. Русе; 

7. „Инакем Солюшънс“ ООД – складова база за съхранение и търговия с течни химични 

вещества и минерални торове в гр. Русе;  

8. „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД – химическа инсталация за производство на 

метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин в гр. Русе; 

9. „Органика България“ ЕООД – предприятие за производство на дунапрен и изделия от него в с. 

Батишница; 
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10. „Русе Кемикълс“ АД – инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид в гр. Русе; 

11. „Сафик-Алкан Химснаб“ ЕАД – складово предприятие за съхранение и търговия с химически 

суровини и материали в гр. Русе; 

12. ,,Фибран България“ АД – производство на екструдиран полистирол (XPS) в гр. Русе. 

При проверките на операторите са дадени общо 26 предписания, които са изпълнени в 

посочените срокове, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за 

управление на мерките за безопасност. 

За извършените проверки са съставени констативни протоколи и доклади по чл. 157 б, ал. 1 от 

ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 23, т. 8 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, докладите, заедно с копия от 

констативните протоколи, са изпратени до министъра на околната среда и водите. 

През отчетния период е извършена една извънредна проверка на обект с нисък рисков 

потенциал „Петролна база “-гр. Мартен с оператор „ДМВ Петрол“ ЕООД, във връзка с потвърждение 

на извършената актуализирана класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС и уточняване на 

извършваните дейности от новия оператор на площадката.  

Във връзка с изпълнение на Заповед № 219/10.06.2021 г. на Директора на РИОСВ-Русе е 

извършена извънредна проверка на 16.06.2021 г. за прилагане на принудителна административна 

мярка за предотвратяване на административни нарушения по Закона за опазване на околната среда 

за обект „Складово стопанство за съхранение на течни суровини“, собственост на „Мегахим“ АД, с 

адрес на площадката гр. Русе, бул. „България“ № 125. Съставен е констативен протокол № ЕМ-

4/16.06.2021 г. в който са изложени констатациите от извършената проверка, а именно:  пломбирани 

са 14 броя съоръжения по съхранение със следните технологични позиции – подземен склад 6 бр. 

хоризонтални резервоари с идентификационни номера Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 и Р6 с вместимост от 40 м
3
 

всеки; открит склад 5 бр. хоризонтални цистерни с идентификационни номера Р3, Р4, Р5, Р6 и Р7 и 

всеки с вместимост от 50 м³; 2 вертикални резервоара с идентификационни номера Р10 и Р11 с 

вместимост от 250 м³ всеки; 1 хоризонтален резервоар с идентификационен номер Р1 с вместимост 

40 м³, чрез оловна пломба, двукомпонентна тел и клещи за пломбиране по реда, определен в Заповед 

РД-645/ 29.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите. Също така на оператора е дадено 

едно предписание със срок. 

Съгласно посочени указания в писма с изх. № 05-08-2587/23.09.2020 г. и № 05-08-

2587/24.03.2021 г. на Министерство на околната среда и водите, във връзка с прилагане на 

изискванията на Глава седма, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 

опасни химични вещества и ограничаване на последиците от тях, е извършена една  извънредна 

проверка на „Зърнобаза „Семпе 2“ ЕООД – гр. Разград“, с оператор „Семпе 2“ ЕООД. След извършен 

оглед на площадката и преглед на представената документация са направени следните констатации: 

На територията на обекта се съхраняват опасни вещества, попадащи в Приложение № 3 от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС). От представената справка за наличните количества 

към момента на проверката е видно, че се съхранява амониев нитрат в количество приблизително 

2 100 т., което е поименно изброено вещество в част 2, т. 2 – Амониев нитрат от Приложение № 3, с 

прагови количества от 1250 т. за нисък риск и 5000 за висок риск. Също така на обекта се съхраняват 

препарати за растителна защита и дизелово гориво за собствени нужди.  Дизеловото гориво е 

поименно изброено вещество в Приложение № 3 от ЗООС и попада в част 2, т. 34 – Нефтопродукти и 

алтернативни горива, с прагови количества от 2500 т. за нисък риск и 25 000 т. за висок риск.  

Към момента на проверката операторът не е изпълнил задълженията си по чл. 103 ал. 1 и ал. 2 

от Закона за опазване на околната среда, както и съхранението на открито на амониев нитрат не 

отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 
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и смеси и посочените изисквания за съхранение в Информационните листи за безопасност на 

производителите „Агрополихим“ АД и  „Неохим“ АД. 

На основание чл. 155, ал. 2, от Закона за опазване на околната среда на оператора са дадени 

три предписания с отговорник за изпълнение и краен срок. 

Във връзка с констатираните нарушения на оператора „Семпе 2“ ЕООД са съставени два акта 

за установяване на административно нарушение. Издадени са съответните наказателни 

постановления на Директора на РИОСВ-Русе на обща стойност 12 000 лева. 

Във връзка с въвеждане в редовна експлоатация на обекти, през 2021 г. експертите са взели 

участие в 7 държавни приемателни комисии (ДПК). Обектите са с приключили процедури по Глава 

Седма, Раздел I от Закона за опазване на околната среда и притежават всички необходими 

документи. Двата обекта имат потвърдена класификация по чл. 103, ал. 6 от ЗООС, като предприятия 

с нисък и висок рисков потенциал. 

Въведени са следните обекти в редовна експлоатация: 

 „Предприятие за производство на ветеринарни фармацевтични продукти „Биовет“ АД – 

клон Разград“ с оператор „Биовет“ АД – гр. Пещера. Въведена е „Охладителна система с 

водоохладителна кула в площадката на „Биовет“ – клон Разград“, находящ се в урегулиран 

поземлен имот II-6305, 6308, 6410, 6411, кв. 605 по плана на гр. Разград. 

 „Складова база за съхранение и търговия с течни химични вещества и минерални торове“ с 

оператор „Инакем Солюшънс“ ООД – гр. Русе. Въведени са следните обекти в 

експлоатация: 

 Подобект 1. Преустройство на част от съществуваща складова сграда в СКЛАД ЗА 

МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ /РПЗ-2643 м
2
/, находящ се: УПИ XLI-1078, имот с идентификатор 

63427.8.1184, сгради с идентификатори 63427.8.1184.1 и 63427.8.1184.2 по кадастралната 

карта на град Русе, община Русе;  

 Подобект 2. Преустройство на съществуващ скрад в СКЛАД ЗА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ 

(ЗП-371 м), намиращ се: УПИ XL-1078, имот с идентификатор 63427.8.1183, сграда с 

идентификатор 63427.8.1183.1 по кадастралната карта на град Русе, община Русе; 

 „Два броя метални навеси“, находящи се: имот с идентификатор 63427.8.1184, сгради с 

идентификатори 63427.8.1184.3 и 63427.8.1184.4 по кадастралната карта на град Русе; 

 „Метален навес“, находящи се: имот с идентификатор 63427.8.1183, сграда с 

идентификатор 63427.8.1183.2 по кадастралната карта на град Русе. 

 „Предприятие за производство на хранителни продукти“ с оператор „АДМ Разград“ ЕАД – гр. 

Разград. Въведени са следните обекти в експлоатация: 

 „ЦЕХ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ: Зона 1090 (ферментация)- ЗП-920, 61 кв. м и РЗП-920,61 кв.м 

и Зона 1100/дестилация и дехидратация/-ЗП-865,30 кв.м и РЗП-865,30 кв.м“; Eтап 32: 

„ЦЕХ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ: Зона 1110 (складово стопанство) и Зона 1120 (товарище)-ЗП 

(ново)-3493 кв.м и РЗП – 3493 кв.м“; Етап 37: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА 

ПОЖАРОГАСЕНЕ НА ЦЕХ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ“ от стоеж: „Изграждане на инсталация 

за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на 

електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти в Амилум 

България“ находящи се в УПИ XXII-26, кв.4 ПИ с идентификатор 61710.506.26, гр. 

Разград; 

 „Фундаменти и силози за фруктоза Т5800 А и Т5800 В – изток и помпена станция“ – първи 

етап, от ЕТАП 43: „Склад за фруктозни сиропи в т.ч.: ЗОНА 1020 (качествен анализ) и 

ЗОНА 1030 (складово стопанство) – за етапно изпълнение от строеж „Изграждане на 

инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за 
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производство на електричество и пара и увеличаване производството на основни продукти 

в „АДМ Разград“ ЕАД“, находящ се в урегулиран поземлен имот ХХII-26, кв. 4 гр. 

Разград, с ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КККР на гр. Разград. 

 „Петролна база Тегра“-Русе с оператор ,,Булмаркет ДМ“ ЕООД, гр. Русе. Въведени са в 

експлоатация „Два броя тръбопроводи от корабно място 1 (пристанище Порт Булмаркет) 

до УПИ ХХVI и УПИ ХХI по плана на ТМ, гр. Русе, землище Мартен, Община Русе“ (L 

тръба ф 159 за бензин – 625 м, L тръба ф 159 за дизел – 455 м). 

 През 2021 г. са издадени 2 становища по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждение пълнотата 

и съответствието на представени Доклади за политика за предотвратяване на големи 

аварии (ДППГА) с изискванията на Глава седма, Раздел I от ЗООС на предприятия с нисък 

рисков потенциал. 

 През отчетния период са проведени три съвместени процедури по Глава Шеста и Глава 

Седма на ЗООС – прилагане на чл. 99 б от ЗООС. Процедираните предприятия са както 

следва: 

  „Топлофикация Русе“ ЕАД, гр. Русе (нисък рисков потенциал) – една процедура по 

преценяване на необходимостта за извършване на ОВОС, приключила с Решение с 

характер „да не се извършва ОВОС“; 

 „Булмаркет ДМ“ ЕООД – гр. Русе, за обект „Петролна база Тегра“ (нисък рисков 

потенциал) – една процедура по преценяване на необходимостта за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение с характер „да не 

се извършва ОВОС“; 

 „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе (висок рисков потенциал) – една процедура по преценяване 

на необходимостта за извършване на ОВОС, приключила с Решение с характер „да не се 

извършва ОВОС“. 

 От направения анализ на контролната дейност през 2021 г. по спазване изискванията на 

законодателството по предотвратяване на големи аварии (СЕВЕЗО) могат да се направят 

следните изводи: 

 Операторите на СЕВЕЗО обекти с висок и нисък рисков потенциал спазват всички 

заложени изисквания по безопасната експлоатацията на предприятията/обектите и са 

изпълнили дадените предписания; 

 Процесът по съвместяване на процедурите по Глава Шеста и Глава Седма, Раздел Първи 

на ЗООС за възложителите е нов, трудно се ориентират в нормативната база и не се 

облекчават, поради продължителността във времето, в което протичат.  

 Поради липса на нормативно определени безопасни аварийни отстояния с посочени 

конкретни стойности за определени ОХВС от/до предприятия/ съоръжения с висок/ нисък 

рисков потенциал, потвърждаването или непотвърждаването, на конкретното им 

местоположение се мотивира на база направената от възложителя/ оператора оценка. 

 Специализираните институции, включени в процесите по служебно консултиране, не 

предоставят становища в определените срокове. Това води до предпоставки за 

„самостоятелно“ произнасяне от страна на РИОСВ-Русе по отношение на оценката на 

риска от големи аварии, която трябва да отразява всички специфични изисквания към 

обектите с ОХВС. 
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 2.8.2. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на:  

 Прилагането 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) 

 Правилното съхранение на химични вещества и смеси, съгласно Наредбата  за реда и 

начина за съхранение на химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43 от 2011 г.) 

РИОСВ-Русе отговаря за прилагане и налагане на законодателството по химикали и 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества общо на 116 обекта на територията на 

областите Русе, Разрад и Силистра. През отчетния период експертите по фактор „Опасни химични 

вещества и смеси“ са извършили 35 планови проверки на 35 обекта, които произвеждат, употребяват 

и/или съхраняват химични вещества и смеси.  

През 2021 г. са извършени и 8 броя извънредни проверки по предписания, постъпили сигнали, 

жалби и писма от Министерството на околната среда и водите. 

 Взето е участие и в 25 бр. проверки на инсталаци с издадени Комплексни разрешителни по чл. 

117 от Закона за опазване на околната среда, при които са проверени изпълнението на условията, 

заложени в законодателството по химикали.  

През годината са съставени 4 акта за установени административни нарушения (АУАН) и е 

приложена една  принудителна административна мярка. 

През изминалата 2021 г. приоритетните задачи при контрола в областта на химикалите са 

били: 

 Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали ( REACH);  

През 2021 г. по Регламент REACH са проверени общо 37 обекта.  

 Проверки за наличие на информационни листи за безопасност (ИЛБ), които да са изготвени в 

съответствие с нормативните изисквания – през отчетния период са изършени 37 проверки на 

37 дружества по отношение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), като при 

9 от проверяваните оператори са дадени предписания, основно за изискване от доставчиците 

на актуални информационни листи за безопасност.  

Издадени са 2 становища по постъпили в РИОСВ-Русе 2 удостоверения, съгласно споразумение 

за сътрудничество между Агенция „Митници“ и Министерството на околната среда и водите.  

 Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класификацирането, етикетирането и опаковането на 

вещества и смеси (CLP). 

През 2021 г. е извършена 1 проверка на 1 дружество за спазване на изискванията на Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 за класификацирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 

(CLP). При проверките е установено, че задължените лица спазват изискванията на регламента. 

 Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите. 

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите през отчетния 

период е извършена 1 проверка. 

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

През отчетния период не са извършвани проверки на дружества, относно износа и вноса на 

опасни химикали (PIC). 

 Регламент № 2017/852 относно живака. 

Не са извършени проверки на обекти, във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 

2017/852 относно живака. Извършена е една провека на оператор, който извършва съхранение на 

отпадъци със съдържание на живак. 

 Реламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчвите органични замърсители (УОЗ). 
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През 2021 г. не са извършвани проверки на обекти относно устойчвите органични 

замърсители (УОЗ). 

 Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43 от 

2011 г.) 

Извършени са 35 проверки на обекти, съхраняващи опасни химични вещества и смеси. При 

тези проверки е констатирано, че операторите съхраняват химичните вещества и смеси в 

съответствие с условията за безопасно съхранение на химикалите, посочени в информационните 

листи за безопасност на производителя или вносителя. Спазват се общите изисквания към складовете 

и организацията за съвместно съхранение съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение 

на химични вещества и смеси. Повечето от операторите са изготвили и/или актуализирали Оценка за 

безопасността на съхранението на химичните вещества и смеси в съответствие с утвърден със 

Заповед № РД-288/ 2012 г. от Министъра на околната среда и водите формат за документиране на 

оценката. При 9 от извършените проверки са дадени предписания, които са основно за актуализиране 

на Оценките за безопасност на опасните химични вещества и смеси.   

При извършените проверки по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси на дружествата, съхраняващи и/или употребяващи опасни вещества и смеси по 

Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда са давани предписания да извършат 

класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, която да документират съласно Приложение № 1 от 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях.  

През изтеклата 2021 г. планът с обекти, подлежащи на контрол по Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси, е изпълнен на 100%. 

 Резултати:  

През 2021 г. са издадени 2 становища по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждение пълнотата и 

съответствието на представени Доклади за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) с 

изискванията на Глава седма, Раздел I от ЗООС на предприятия с нисък рисков потенциал; 

През 2021 г. са проведени три съвместени процедури по Глава Шеста и Глава Седма на ЗООС 

– прилагане на чл. 99б от ЗООС. 

 

2.9. Комплексни проверки. Резултати.  

През 2021 г. са планирани 58 и са извършени 58 комплексни проверки, представляващи 140 

проверки по компоненти и фактори на околната среда, на 58 обекта на територията на РИОСВ-Русе. 

В резултат от проверките са съставени 2 АУАН, за които са издадени 2 броя НП, за нарушения на 

ЗЧАВ (неизвършени собствени периодични измервания на огранизирани източници на вредни 

емисии) и ЗООС (за неизпълнение на дадени предписания). Дадени са общо 53 предписания, като от 

тях само едно не е изпълнено в срок, за което е съставен АУАН по ЗООС. Броят на извършените 

комплексни проверки през 2021 г. – 58 е по - голям от тези, извършени през 2020 г. – 44. Резултатите 

от тях са: 2 съставени АУАН и издадени 2 НП на обща стойност 2 100 лв. за 2021 г. През 2020 г. са 

били съставени 6 АУАН и издадени 6 НП на обща стойност 13 500 лв.  

 С прилагането на комплексния подход при извършване на контролни проверки по компоненти 

и фактори на околната среда се постига по-качествен и по-ефективен контрол на промишлените 

предприятия, което се потвърждава и от постигнатите резултати.  

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. общият брой на писмата за последващи процедури по реда на Глава Шеста на 

ЗООС в резултат на депозираните уведомления е 208 бр., от които: 

- 154бр., постъпили по реда на Наредбата за ОВОС (152 писма за последваща процедура 

по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 2 писма с указания за 

провеждане на задължителна процедура по ОВОС); 

- 54бр., постъпили по реда на Наредбата за ЕО, всички от които с указания за 

необходимост от провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. 
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           За разлика от предходния отчетен период – 2020 г., когато указанията да провеждане на 

процедури са били 129 бр. (96бр. по Наредбата за ОВОС и 33бр. по наредбата за ЕО), за отчетната 

2021 г. дадените указания за провеждане на процедури са със 79бр. повече, което прави ~62% повече 

обработени преписки, като начален етап от инициираните административни процедури по реда на 

Глава Шеста на ЗООС. 

          По отношение на проведените процедури по преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС/ЕО, резултатите са следните: 

- 117 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (112 бр. с 

характер „да не се извършва ОВОС“, 5бр. с характер „Да се извърши ОВОС“); 

- 40 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (39 бр. с характер 

„Да не се извършва ЕО“, 1 бр. с характер „Да се извърши ЕО“). 

        Сравнявайки данните за 2020 г. (75 бр. решение по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и 22 бр. решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО) по 

отношение на процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, могат да 

се обобщят следните резултати: 157 проведени процедури за 2021 г., спрямо 97 проведени процедури 

за 2020 г., което е с ~61% повече. 

       Проведените процедури по ОВОС/ЕО за отчетния период са: 

- Две процедури по ОВОС  (едната от които е финализирана с положително решение по 

ОВОС, а другата процедура е прекратена на етап вземате на решение по ОВОС) спрямо 

3 процедури по ОВОС за 2020 г., финализирани с характер „Одобрявам“; 

- Не се отчитат разлики в броя на проведените процедури по ЕО за 2021 г. спрямо тези 

през 2020 г. За 2020 г. и 2021 г. са проведени по една процедура, свързана с 

документация по ЕО/екологична част на предварителни проекти на общи устройствени 

плланове на общини в териториалния обхват на РИОСВ-Русе. 

Идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите 

Идентифицираните основни проблеми при разглеждането и оценката на постъпилите 

разработки са приблизително сходни с предходни периоди:  

 Пропуски и недостатъци в разработените информации, което налага изискване на 

допълнителна такива. Същото е свързано с водене кореспонденция, ангажиране на 

допълнителен човешки ресурс и удължаване на процедурата като цяло.   

 Предоставяне в повечето случай на чисто формални становища от специализирани 

компетентни органи при провеждане на консултации по реда на чл. 7 от Наредбата за ОВОС; 

 Резултатите от осигуреният обществен достъп от страна на засегнатите общини и кметства не 

се изпращат в срок, което налага допълнително изчакване, а в някои случаи и изпращане на 

напомнителни писма. 

 

Постигнати резултати: 

 Разгледани са приоритетно в най-кратки срокове инвестиционни предложения, планове и 

програми, инициирани от физически и юридически лица, които ще кандидатстват за 

финансиране от Европейски структурни и инвестиционни фондове.  

 Осигурена е 100% прозрачност и достъпност на проведените процедури по ОВОС и ЕО и 

издадените административни актове. 

Изводи:  

С оглед възможностите, които предоставя законодателят, при провеждане на процедури по 

реда на Глава Шеста на ЗООС и постановяване на съгласувателни административни актове, РИОСВ-

Русе поставя необходимите условия на всеки етап от реализиране на инвестиционното 

предложение/план/програма. 

Административните актове са постановени, както след предоставянето на изисканите 

становища в хода на проведените консултации, така и след постъпване на резултатите от осигурения 

обществен достъп до документацията. 
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3.1. Анализ на проведените процедури по ОВОС. 

3.1.1. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения.  

През отчетния период е постановено 1 решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявам”. 

Инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по ОВОС, е „Изграждане на депо 

за опасни отпадъци към горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци”, и 

същото на етап уведомление е отнесено в позиция 9 „Инсталации за обезвреждане на опасни 

отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на 

отпадъците“ на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 от ЗООС. В проведената процедура е представена 

оценка по чл.99а, ал.1 ЗООС на предлаганата технология и съоръжения и след провеждане на 

задължителните консултации, компетентният орган ИАОС е потвърдил осигуряване прилагането на 

най-добри налични техники (НДНТ) за инсталацията. За експлоатацията на същата, е необходимо 

провеждане на процедура по издаване на комплексно разрешително, изадено по редана Глава седма 

на ЗООС. 

Броят на проведите процедури по задължителна ОВОС през 2021 г. е със 2 по-малко от тези, 

проведени през 2020 г. (3 бр.). Като характер на инвестиционните инициативи, процедурата по ОВОС 

през 2021 г. съществено се различава от тези през 2020 г., които са били в областта на пристанищната 

дейност, интензивното животновъдство и добива на подземни богатства.  

3.1.2. Брой и разпределение съгласно критериите инвестиционни предложения, посочени в 

Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след постановен 

административен акт с характер „да се извърши ОВОС” 

В РИОСВ-Русе през 2021 г. е проведена една процедура по ОВОС, след постановен 

административен акт по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да се 

извърши ОВОС“ на инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на 

част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с 

идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с 

капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в 

имот с идентификатор 63427.3.782,  град Русе“, което е отнесено към т.4 „Производство и 

преработка на метали“, буква „в“ Леарни за черни метали (Невключени в Приложение №1). 

Изискващият се ДОВОС в процедурата е оценен отрицателно, след което преработеният доклад е 

оценен с положителна оценка. На общественото обсъждане са постъпили възражения от граждани, 

търговци и община Русе, на територията на която се инициира инвестиционно предложение. 

Процедурата по ОВОС е прекратена с Решение № РУ-20-П/2021 г. поради недопустимост. 

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. 

Проведените процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. 

издадените решения по преценка ОВОС през 2021 г. са 117 на брой. Броят и разпределението на 

разгледаните и оценени инвестиционни предложения, съгласно критериите на Приложение № 2 към 

чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС попадат в следните категории: 

 -  т. 1 -  „Селско, горско и водно стопанство“ – 45 бр.; 

 т. 2 – „Минно дело“ – 10 бр.; 

 т. 3 – „Енергийно стопанство“ – 17 бр.; 

 т. 4 – „Производство и преработка на метали“ – 1 бр.; 

 т. 6 – „ Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение №1)“ – 2 бр.; 

 т. 7 – „Предприятия в хранителната промишленост“ – 7 бр.; 

 т. 9 – „Каучукова промишленост. Производство и преработка на продукти на базата на 

еластомери“ – 3бр.(Инвестиционните предложения са реално 2, но решенията по преценка са 

3, тъй като едното решение е обжалвано и има постановен втори административен акт); 

 т. 10 – „Инфраструктурни инвестиционни предложения“ – 17 бр.; 

 т. 11 – „Други инвестиционни предложения“ – 12 бр., от които: 

 т. 11,б – „Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци 

(невключени в приложение №1)“ – 8 бр.; 
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 т. 11,д – „Съхраняване на метален скрап, вкл. скрап от моторни превозни средства“ – 2 бр.; 

 т. 11,и – „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или 

животински отпадъци“ – 2 бр.; 

 т.12 – „Туризъм и отдих“ – 1 бр. 

 Изменение на инвестиционни предложения по Приложение №1 (т. 6 – Интегрирани 

химически инсталации за производство в промишлен мащаб на химични вещества, 

използващи процеси на химично превръщане, където отделните инсталации са функционално 

свързани и които са предназначени: буква „д” - за производство на основни фармацевтични 

продукти с използване на химически или биологични процеси) – 2 бр. 

 

Таблица: 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 

Позиция от 

Приложение 

№ 2 на 

ЗООС 

Инвестиционни предложения 
количество, 

брой 

т. 1 Селско, горско и водно стопанство 45 

т. 2 Минно дело 10 

т. 3 Енергийно стопанство 17 

т. 4 Производство и преработка на метали 1 

т. 6 

Инсталации в химическата промишленост (невключени в 

приложение №1) 2 

т. 7 Предприятия в хранителната промишленост 7 

т. 9 

Каучукова промишленост. Производство и преработка на продукти 

на базата на еластомери 3 

т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения 17 

т. 11, б 

Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на 

отпадъци (невключени в приложение №1) 8 

т. 11, д 

Съхраняване на метален скрап, вкл. скрап от моторни превозни 

средства 2 

т. 11, и 

Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински 

трупове или животински отпадъци 2 

т. 12 Туризъм и отдих 1 

 т. 6, д от 

Приложение 

№ 1 

Изменение на инвестиционни предложения по Приложение № 1 - 

фармацевтична промишленост 2 

 

Във връзка с горното, през 2021 г. се установява значително завишаване броя на проведените 

процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (117 бр.) спрямо тези през 

2020 г. (75 бр.) и 2019 г. (87 бр.), или близо 54.67 % повече финализирани процедури през 2021 г. 

спрямо тези през 2020 г. 

По отношение на категориите инвестиционни предложения, се запазва тенденцията 

разгледаните инициативи през 2021 г. предимно в областта на селското, горското и водното 

стопанство, като се забелязва увеличаване на инициативите, попадащи в дела на мелиоративните 

дейности в селското стопанство и запазване на интереса към интензивното животновъдство. 

Значително нарастнал е и броя на предложенията, свързани с енергийно стопанство, най-вече 

съхраняване на горива – 17 бр. за 2021 г. спрямо 4 бр. за 2020 г. Интересът към инвестиционните 

предложения, свързани с дейности по третиране на отпадъци бележи лек спад: от 18 бр. за 2020 г. до 

12 бр. за 2021 г. 

 

3.1.4. Средна продължителност на процедурите по ОВОС 

 Решение №РУ 1-2/02.07.2021 г. за ИП  „Изграждане на депо за опасни отпадъци към горивна 

инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци”. Следва да се отбележи, че 
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средната продължителност на процедурата е счетена от внасяне на доклад за оценка на 

въздействието върху околната среда - ДОВОС, в резултат на което може да се отчете следното: 

 - оценка на качеството на внесен ДОВОС – 30 дни; 

- оценка на внесен преработен ДОВОС – 45 дни; 

- срок за обществено достъп на ДОВОС – 32 дни; 

- вземане на решение по ОВОС – 32 дни, т.е средната продължителност на процедурата е в рамките 

на нормативните срокове. 

 

 Решение №РУ-20-П/26.07.2021 г., с което се прекратява процедура по ОВОС на ИП 

„Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 

63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка 

чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от 

въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782,  град Русе”. 

- оценка на качеството на внесен ДОВОС – 88 дни. Тук следва да се отбележи, че в периода на 

произнасяне от страна на РИОСВ, е извършена проверка на място, в резултат на което е 

констатирано, че в имота са стартирали дейности по реализация на инвестиционното предложение, за 

което са сезирани РДНСК-Русе и община Русе, в качеството си на компетентни органи по ЗУТ. След 

като визираните институции са се произнесли по незаконното строителство и след като незаконния 

строеж е премахнат, процедурата по ОВОС е продължила с оценка качеството на депозирания 

ДОВОС; 

 - оценка на внесен преработен ДОВОС – 34 дни; 

 - срок за обществен достъп на ДОВОС – 31 дни; 

 - срок за вземане на решение – 42 дни  

 

3.1.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

           Вземайки предвид проведените 117 процедури по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и изчислено от датата на внасяне на искане за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС, средната обща продължителност на процедурите е изчислена на 56дни. 

Средната продължителност, в която РИОСВ-Русе се е произнасала, след приспадане на извършените 

консултации (задължителни по норматив и/или др. по преценка на координатора на съответната 

процедура) е 33дни. Следва да се отчете, че през отчетния период в процедурите, които са изисквали 

необходимост от изразяване на становище от ИАОС, сроковете за произнасяне от страна на 

компетентната институция са прекалено забавяни, като същото в конкретни случаи стига и до 

няколко месеца изчакване, което е в ущърб и невъзможност възложителят да финализира в 

нормативно определените срокове стартиралата административна процедура и да реализира своите 

намерения.   

 

Таблица 4 : Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС 

1_Реше

ние № 

2_Разпор

едителна 

част 

Възложител 4_Инвестиционно предложение 

п
р
о
д

ъ
л
ж

и
те

л
н

о
ст

 

н
а 

п
р
о
ц

ед
у
р
ат

а 

к
о
н

су
л
та

ц
и

и
 

ср
о
к
 з

а 

п
р
о
и

зн
ас

я
н

е 

РУ-1-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Топлофикация 

Русе“ ЕАД 

Монтаж и експлоатация на три 

броя когенератори с гориво 

пророден газ 

161 136 25 
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РУ-2-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Сити милк 

2000“ ЕООД,  

Изграждане на кланичен пункт 

с капацитет до 2 тона трупно 

месо за денонощие 

69 35 34 

РУ-3-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„СМГ-Комерс“ 

ЕООД  

Изграждане на пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение „СМГ-

Комерс Силистра“. По речния 

километър на река Дунав, 

пристанището е след км 381 и 

преди км 382 

49 5 44 

РУ-4-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Профарм груп“ 

ООД 

Газово стопанство за 

компресиран газ, площадкови 

газопроводи и газови 

инсталации, захранващи три 

газови котелни в 

млекопреработвателно 

предприятие 

47 10 37 

РУ-5-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Г.Г. 

„Подробен устройствен план – 

План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ 

III,  кв. 11б по плана на с. 

Бъзовец, община Две могили; 

- инвестиционно предложение 

за „Площадка за временно 

складиране на отпадъци и 

разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС)”  

53 14 39 

РУ-6-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ЛЕВИС 92“ 

ЕООД 

Изграждане на търговска 

сграда, автомивка на 

самообслужване, 

бензиностанция за бензин, 

дизел и автогаз 

57 14 43 

РУ-7-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Трудово 

производствена 

кооперация 

„Прогрес – Русе“  

Изграждане на водовземно 

съоръжение в поземлен имот с 

идентификатор 63427.5.328 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. 

Русе 

43 14 29 

РУ-8-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ЦБ Цветанови 

ЕООД“ 

Реконструкция и 

възстановяване на 

съществуваща свинеферма за 

отглеждане на 10 броя свине 

майки и 200 прасета за угояване 

45 22 23 

РУ-9-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЕТ „Атанасов - 

Атанас 

Атанасов“ 

117520241 

„Ведомствен нафтов 

раздавателен пункт в поземлен 

имот с идентификатор 

63427.183.22 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на гр. Русе, местност „Над 

линиятаˮ 

30 7 23 
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РУ-10-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Маклер-Комерс“ 

ЕООД  

Изграждане на цех за 

механизирано производство на 

сирене и вътрешно 

преустройство на 

съществуващо предприятие за 

млечни продукти с 

местоположение УПИ CIV - 

„Производствени и складови 

дейности“, кв. 105 по плана на 

с. Брестовене, общ. Завет 

166 90 76 

РУ-11-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Гроу фабрик“ 

ЕООД  

Изграждане на съоръжения за 

аквапонтика, хидропоника за 

аквакултури и лаборатория за 

безпочвено отглеждане на 

зеленчуци 

28 13 15 

РУ-12-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Астра 

Биоплант“ ЕООД 

Инсталация за преработка на 

сурови и употребявани 

растителни и животински масла 

и мазнини в УПИ LXV, 

находящ се в обл. Русе, гр. 

Мартен, бул. Тутракан № 100 

153 113 40 

РУ-13-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

С.Р. 
Изграждане на животновъдна 

сграда – семейна ферма за 

отглеждане на 20 броя крави 

76 30 46 

РУ-14-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Маклер комерс“ 

ЕООД, ЕИК  

Изграждане на модулна станция 

за дизелово гориво и 

газоколонка за компресиран 

природен газ в УПИ CIV - 

„Производствени и складови 

дейности”, кв. 105 по плана на 

с. Брестовене, общ. Завет 

50 25 25 

РУ-15-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Управление на 

отпадъци“ ЕООД 

Допълване на вида на 

отпадъците, които се приемат за 

оползотворяване в 

съществуваща инсталация за 

рециклиране на строителни 

отпадъци, разположена в ПИ с 

идентификатор 63427.92.6 по 

КК и КР на гр. Русе, местност 

„Под Ормана 

51 25 26 

РУ-16-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Каолин“ ЕАД  

Изменение на част от трасе на 

директен разпределителен 

газопровод за захранване на 

бъдеща производствена 

площадка, за производство на 

продукти от индустриални 

минерали, разположена в гр. 

Дулово – Промишлена зона – 

Юг 

43 11 32 
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РУ-17-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Алфа Транс Газ“ 

ЕООД  

Изграждане на пълначна 

станция за зареждане на 

транспортируеми съоръжения 

под налягане и моторни 

превозни средства с природен 

газ, пропан-бутан и светли 

горива в границите на поземлен 

имот с идентификатор 

63427.179.43 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на гр. Русе, както и довеждащ 

газопровод от АГРС – Русе –

Изток 

35 13 22 

РУ-18-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

САКСА ООД  

Изграждане на комплексна 

автоснабдителна станция, 

автомивка и обслужваща сграда 

с местоположение поземлен 

имот с идентификатор 

63427.178.113 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на гр. Русе 

39 16 23 

РУ-19-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Ел Ен Джи 

Системи“ ЕООД     

„Булмаркет-ДМ“ 

ЕООД 

Преустановяване работата на 

инсталация за вакуум-

дестилация на нефт до 

получаване на гудрон и 

използване на съоръженията 

към нея за дестилиране на 

течност от обвивка на ядка 

кашу (CNSL). Отпадане на 

химическа инсталация за 

производство на метилови 

естери на мастните киселини. 

Промяна във вида и 

количествата на съхраняваните 

и употребяваните опасни 

химични вещества на 

площадката 

65 46 19 

РУ-20-

ПР/2021 

да се 

извърши 

ОВОС 

„Скални 

Материали“ АД  

Добив на строителни материали 

в находище “Ценово-1” – 

варовици за хидротехнически 

съоръжения в землището на с. 

Ценово, общ. Ценово, обл. Русе 

48 14 34 

РУ-21-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Сепатекс“ ООД  

Дейност по оползотворяване на 

отпадъци с код R12 – Размяна 

на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R11 по смисъла на Закона 

за управление на отпадъците, 

свързана с внасяне, сортиране, 

съхранение, балиране и рязане 

на дрехи втора употреба, както 

и тяхната продажба, на 

площадка в границите на 

поземлен имот с идентификатор 

61710.507.470 по кадастралната 

37 6 31 
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карта и кадастралните регистри 

на гр. Разград 

РУ-22-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Община Русе 

Изменение и допълнение на 

параметри и дейности, 

включени в обхвата на 

комплексно разрешително (КР) 

№181-Н1/2010 за „Регионално 

депо за неопасни, инертни и 

опасни отпадъци за общините 

Русе, Ветово, Иваново, Сливо 

поле и Тутракан 

28 14 14 

РУ-23-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Пламен 

Иванов 

Димитров“ 

Поливане на земеделски площи, 

чрез водовземане от 

съществуващо водовземно 

съоръжение – тръбен кладенец 

/ТК „ЗП-ПДˮ/ 

61 18 43 

РУ-24-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„БИОВЕТ“ АД – 

КЛОН РАЗГРАД 

Изграждане и въвеждане в 

експлоатация на участък 

„Сушене“ в Обособено 

производство 8 (ОП8) 

28 6 22 

РУ-25-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

ОТПАДЪЦИТЕ“ 

ЕООД 

Приемане на инертни неопасни 

отпадъци с цел оползотворяване 

на съществуваща площадка за 

третиране на отпадъци 

34 11 23 

РУ-26-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Хасан 

Хасанов“ 

Изграждане на ново водовземно 

съоръжение – тръбен кладенец 

с цел напояване на овощни 

насаждения 

36 8 28 

РУ-27-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Й.Р. 

Изграждане на животновъден 

обект - кравеферма за 

отглеждане на до 50 броя крави 

и млекосъбирателен пункт 

37 6 31 

РУ-28-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ИЛИ-Д“ ООД  Изграждане на търговски 

център и паркинг 

45 7 38 

РУ-29-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ОРГАХИМ“ АД  

Изграждане на нова 

производствена сграда за 

разполагане на инсталация за 

дестилация на разтворители 

62 13 49 

РУ-30-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците за 

регион Разград с 

председател 

кмета на община 

Разград 

Изграждане на трета клетка на 

обект - „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините 

Разград, Лозница, Исперих, 

Завет, Кубрат, Самуил и Цар 

Калоян 

224 201 23 

РУ-31-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„СИП-2000“ 

ООД,  

Изграждане на водовземно 

съоръжение от повърхностни 

води за напояване на овощни 

насъждени (лешници) 

36 11 25 
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РУ-32-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Дунав Турс“ АД 

Развитие на пътническото 

пристанище и подобряване 

обслужването на пътниците 

чрез изграждане на обслужващи 

сгради, заведения и магазини 

43 8 35 

РУ-33--

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„БИЛЯНА“ ООД,  

Монтаж на мобилно 

съоръжение за унищожаване на 

странични животински 

продукти (СЖП) 

42 13 29 

РУ-34-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Заводски 

строежи-ПС“ -

Силистра АД  

Обособяване на площадка за 

временно съхранение на 

строителни отпадъци с цел 

последващото им 

оползотворяване 

72 27 45 

РУ-35-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„СИП-2000“ООД 

Изграждане на водовземно 

съоръжение от повърхностни 

води за напояване на овощни 

насъждени (лешници) 

38 12 26 

РУ-36-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„БИОВЕТ“ АД – 

КЛОН РАЗГРАД 

Разширение на 

производствените мощности в 

Обособено производство 6 

(ОП6) 

39 5 34 

РУ-37-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Държавно 

предприятие 

„Пристанищна 

инфраструктура, 

КЛОН – 

териториално 

поделение 

„Пристанище 

Русе” 

Административна сграда с 

паркинг, находяща се в УПИ II-

1364, бул. „Тутракан” № 44, 

ИПЗ, гр. Русе 

42 12 30 

РУ-38-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Лидл България 

ЕООД енд ко”  

Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

(КПИИ) в обхват: 

1. Изменение на Подробен 

устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) на УПИ IV-345, 346, 347, 

кв. 69 по плана на гр. Силистра; 

2. Инвестиционен проект за 

обект: „Обществена сграда за 

търговия в УПИ IV-617, кв. 69 

по плана на гр. Силистра” 

46 9 37 

РУ-39-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Адриян 

Дочев“ 

Изграждане на ново водовземно 

съоръжение – тръбен кладенец 

с цел напояване на овощни 

насаждения  

70 34 36 

РУ-40-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ЕТ ЕМ БИ-

ЧИКЪН-Емре 

Узунов“  

Изграждане на нова птицевъдна 

сграда /Хале 3/ в съществуваща 

птицеферма за отглеждане на 

птици-бройлери и достигане на 

общ капацитет – 70 665 места за 

птици с местоположение 

поземлен имот с идентификатор 

10803.163.5 по кадастралната 

43 22 21 
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карта и кадастралните регистри 

на гр. Ветово 

РУ-41-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Леман 

Юмерова 

Арслан“ 

Увеличаване на капацитета на 

птицеферма в с. Ловско, общ. 

Лозница на 32 500 броя места за 

птици – бройлери 

56 20 36 

РУ-42-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Леман 

Юмерова 

Арслан“ 

Увеличаване на капацитета на 

птицеферма в гр. Лозница, общ. 

Лозница, местност „Куза” на 

36 500 броя места за птици – 

бройлери 

56 20 36 

РУ-43-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Диаагро-91“ 

ЕООД 

Изграждане на стопанска сграда 

- овчарник с цел отглеждане на 

300 бр. овце 

22 3 19 

РУ-44-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Проект Русе“ 

АД 

Изграждане на бизнес център с 

жилищна част и подземни 

гаражи 

32 8 24 

РУ-45-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Екостартпетрол“ 

ЕООД  

Промяна предназначението на 

част от съществуваща 

промишлена сграда с 

идентификатор 32874.201.17.2 

по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. 

Исперих в цех за преработка на 

мляко с капацитет до 1000 л/ден 

и производство на млечни 

продукти 

39 8 31 

РУ-46-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Сити милк“ 

ЕООД  

Напояване на 750 дка 

земеделски земи в землището 

на с. Ситово, община Ситово 

63 40 23 

РУ-47-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Община Сливо 

поле 

Промяна начина на трайно 

ползване на земеделски имот 

(пасище) в оббработваема земя 

в ПИ с идентификатор 

63668.76.34 по КККР на с. 

Ряхово, общ. Сливо поле 

71 23 48 

РУ-48-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Нарсел ООД  

202890759“ - Нов 

възложител Фри-

БГ ЕООД 

Изменение на Подробен 

устройствен план – план за 

регулация и застрояване на 

УПИ I, кв.77 и УПИ II, кв.73 по 

плана на село Лудогорци, с 

който двата имота се 

обединяват, като улицата между 

тях се заличава и се обособява 

нов УПИ, предназначен „За 

стопанска дейност“ с цел 

изграждане на птицеферма с 

общ капацитет 109 912 места за 

птици 

62 44 18 
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РУ-49-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Владимир 

Гицов“ 

Водовземане от язовир 

„Полянаˮ за капково напояване 

на 66 дка трайни насаждения в 

район 8, местност „Гяурджикаˮ 

по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. 

Поляна, община Ситово 

27 8 19 

РУ-50-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Оки Транс 67“ 

ЕООД  

Изграждане на паркинг за леки 

и товарни автомобили с 

местоположение поземлен имот 

с идентификатор 18589.5.143 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. 

Гецово, общ. Разград 

66 3 63 

РУ-51-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ДД 

ЛОГИСТИКА“ 

ЕООД  

Инсталация за производство на 

латексови продукти 
49 30 19 

РУ-52-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Красен 

Добрев Събев“ 

Създаване и отглеждане чрез 

система за капково напояване 

на био сливови и лавандулови 

насаждения в ПИ с 

идентификатор 06389.1.42 по 

КК и КР на село Бреница и 

довеждащ водопровод от 

водоем в ПИ с идентификатор 

06389.20.168 по КК на село 

Бреница 

33 3 30 

РУ-53-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Дичия“ ЕООД 

Инсталация за компресиран 

природен газ – газорегулаторен 

пункт, бутилкови групи и 

площадков газопровод до 

производствени сгради в ПИ с 

идентификатор 63427.11.148, 

кв. ДЗС по КККР на град Русе 

42 13 29 

РУ-54-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Проект Русе“ 

АД 

Многофункционален търговски 

комплекс със самостоятелно 

обособени магазини, надземен 

паркинг и вградени 

трафопостове  

41 15 26 

РУ-55-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„МИСТИ“ ЕООД  

Разширение на цех за 

производство на пластмасови 

части и достигане на общ 

производствен капацитет до 3 

т/ден готова продукция с 

местоположение на площадката 

поземлен имот с идентификатор 

63427.8.844 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на гр. Русе 

56 15 41 

РУ-56-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Хасан 

Яшаров Хасанов“ 

Изграждане на система капково 

напояване на овощни 

насаждения (ябълки и сливи) 

40 8 32 
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РУ-57-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„КЕМСТИЙЛ“ 

ЕООД  

Обособяване на площадка за 

събиране, съхраняване и 

третиране на отпадъци от черни 

и цветни метали (ОЧЦМ), 

излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО), излезли 

от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС), негодни за 

употреба батерии и 

акумулатори (НУБА) и други на 

площадка с местоположение 

поземлен имот с идентификатор 

63427.3.554 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на гр. Русе 

441 368 73 

РУ-58-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Екон-91“ ООД 

Изграждане на тръбен кладенец 

за Завод за пенолатексови 

изделия (водоснабдяване за 

промишлени цели) 

38 12 26 

РУ-59-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Хепи Чик“ 

ЕООД 

Изграждане на два броя тръбни 

сондажни кладенци за 

водоползване на подземни води 

за водоснабдяване на 

оранжерии 

48 21 27 

РУ-60-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗК „Дунав-93“  

Водовземане от дере, 

преминаващо през землището 

на с. Малък Преславец, община 

Главиница, с цел напояване на 

84 дка земеделски площи в 

местността „Зеленчукова 

градинаˮ, както и монтаж на 

мобилна помпа и разпръскваща 

инсталация за дъждуване 

35 23 12 

РУ-61-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Зювейде 

Ибрахим 

Бейтула“ 

Изграждане на дестилерия за 

производство на етерични 

масла от растителни суровини 

32 1 31 

РУ-62-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Черногор агро“ 

ООД, ЕИК  

Изграждане на система за 

напояване с пивоти в ПИ с 

идентификатори 81075.9.3, 

81075.9.4, 81075.9.6, 81075.9.7, 

81075.9.8, 81075.9.9 и 

81075.9.10 в землището на с. 

Черногор, общ. Главиница и 4 

бр. трафопостове към собствени 

водоизточници, разположени в 

ПИ с идентификатори 

81075.9.3, 81075.9.6 и 81075.9.7 

в землището на с. Черногор, 

общ. Главиница 

45 2 43 

РУ-63-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„АГРОТАЙМ“ 

ЕООД 

Изграждане на сондажен 

кладенец в границите на 

поземлен имот с идентификатор 

46913.1.2 по кадастралната 

29 10 19 
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карта и кадастралните регистри 

на с. Малък Поровец, общ. 

Исперих 

РУ-64-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Силагро“ ЕООД, 

ЕИК 

Създаване на трайни 

насаждения от кайсии, сливи и 

череши в землището на село 

Айдемир, община Силистра и 

капково напояване на 

кайсиевите насаждения 

36 14 22 

РУ-65-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЕТ „Нефес-

Нуршен Акиф“ 

КПИИ, включващ изработване 

на ПУП-ПЗ на ПИ с 

идентификатор 68713.29.21 по 

КК и КР на село Стамболово и 

инвестиционен проект за 

изграждане на цех за 

преработка на черупкови 

плодове и семена от лечебни 

растения 

36 14 22 

РУ-66-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ЦЕНОВО 

СОЛАР ПЛАНТ“  

ЕООД  

Изграждане на фотоволтаична 

инсталация за производство на 

електрическа енергия в с. 

Джулюница, община Ценово, 

подстанция и необходимата 

линейна инфраструктура за 

връзка с мрежата 

116 100 16 

РУ-67-

ПР/2021 

да се 

извърши 

ОВОС 

„Синержи груп“ 

ООД 

Разширение на птицеферма за 

отглеждане на бройлери с 84 

000 броя места за пптици до 

достигане на общ капацитет от 

163 980 броя места за птици 

44 10 34 

РУ-68-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Ви Джи Глобал“ 

ЕАД, ЕИК  

Водовземане от подземни води 

чрез ново водовземно 

съоръжение – тръбен кладенец 

50 14 36 

РУ-69-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„БИОВЕТ АД – 

КЛОН“ 

РАЗГРАД 

Фотоволтаична централа 30 19 11 

РУ-70-

ПР/2021 

да се 

извърши 

ОВОС 

„Труд“ АД 

Инсталация за нанасяне на 

повърхностни полимерни 

покрития върху 

стоманени/ламаринени рулони 

69 25 44 

РУ-71-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Градус-98“ АД  

Изграждане на един брой 

резервен тръбен кладенец № 2 

„Бисер Олива – Червена вода – 

Резервен“, на територията на 

Птицекомбинат „Градус“, в 

границите на имот с 

идентификатор 80460.13.175 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. 

Червена вода, общ. Русе 

49 10 39 

РУ-72-

ПР/2021 

да се 

извърши 

„ДД 

ЛОГИСТИКА“ 
Инсталация за производство на 

латексови продукти 
21 0 21 
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ОВОС ЕООД  

РУ-73-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Водоснабдяване

-Дунав“ ЕООД,  

Изграждане на ново водовземно 

съоръжение – хоризонтален 

потопен дренаж, за нуждите на 

допълнително питейно-битово 

водоснабдяване на с. Трапище, 

община Лозница, област 

Разград 

50 21 29 

РУ-74-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ПРИСТА ОЙЛ 

ХОЛДИНГ“ ЕАД  

Изграждане на сондажен 

кладенец за добиване на вода за 

производствени нужди 

49 8 41 

РУ-75-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Дени Дин“ 

ЕООД 

Изменение на Подробен 

устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот с 

планоснимачен номер 994, за 

който е отреден парцел III, 

кв.81 по плана на село 

Мортагоново с конкретно 

предназначение „За 

птицеферма“ съобразно 

показателите на Предимно 

производствена зона „Пп“ с цел 

разширение на съществуваща 

птицеферма до достигане на 

капацитет до 39 990 места за 

птици 

52 15 37 

РУ-76-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Автостарт-

Ветово“ ЕООД, 

ЕИК  

Модулна бензиностанция – 

технически инвестиционен 

проект 

29 14 15 

РУ-77-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Агростремеж“ 

ООД  

Изграждане на обор за 280 броя 

крави и преустройство на 

съществуваща сграда в доилна 

зала 

39 4 35 

РУ-78-

ПР/2021 

да се 

извърши 

ОВОС 

„Дуло-Алфа“ 

ЕООД  

Инсталиране на инсинераторно 

съоръжение LATAL 150 АВР за 

обезвреждане, чрез изгаряне, на 

странични животински 

продукти, с капацитет 150 

кг/час, в границите на поземлен 

имот с идентификатор 

24030.501.1915 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. 

Дулово 

130 74 56 

РУ-79-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

М.У. и А.У. 

Водовземане от язовир 

„Сейдол-1“ с цел напояване, 

чрез капкова система, на 

насаждения от ягоди и малини в 

землището на с. Сейдол, общ. 

Лозница 

56 7 49 
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РУ-80-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Оргахим 

Резинс“ АД  

Реконструкция, преустройство 

и изграждане на пристройка на 

част от съществуваща сграда с 

идентификатор 63427.3.732.4 

цех ПВА с цел обособяване на 

складово помещение за 

съхранение на готов продукт – 

различни видове смоли: 

алкидни, акрилатни и 

полиестерни 

57 41 16 

РУ-81-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „БЮРХАН 

ИЛИЯЗОВ 

АБАЗОВ“ 

Изграждане на система за 

капково напояване на трайни 

насаждения от орехи с обща 

засадена площ от 36,72 дка в 

землището на с. Смирненски, 

общ. Ветово 

40 22 18 

РУ-82-

ПР-2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Б.А. 

Изграждане на автосервиз за 

леки и тежкотоварни 

автомобили в границите на 

имот с идентификатор 

55186.121.5 по КК и КР на село 

Паисиево, община Дулово 

88 20 68 

РУ-83-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Е.Я. 
Изграждане на бензиностанция 

и газстанция, магазин и офис 
50 13 37 

РУ-84-

ПР-2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЕТ „Дениз – 

Адем 

Ибрахимов“  

Пристрояване към 

съществуваща мандра на цех за 

производство на кашкавал, 

извара и моцарела и 

експедиционна рампа с навес, 

както и преустройство в част от 

мандрата със съгласуван 

капацитет 10 тона постъпващо 

мляко за преработка на ден и 

местоположение поземлен имот 

с идентификатор 27156.504.1 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. 

Езерче, общ. Цар Калоян 

92 5 87 

РУ-85-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Димес груп“ 

ЕООД  

Изграждане на магазин за 

продажба на едро и дребно на 

хранителни и промишлени 

стоки 

55 2 53 

РУ-86-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„СОРТОВИ 

СЕМЕНА“ ЕАД  

Изграждане на животновъдна 

ферма с капацитет 125 броя 

овце и 125 броя кози с доилна 

зала, закупуване на земеделска 

техника и изграждане на 

автономна фотоволтаична 

електроцентрала за собствени 

нужди 

49 8 41 
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РУ-87-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Агро-Николови“ 

ООД, ЕИК  

Монтаж на модулна станция за 

дизелово гориво 
37 8 29 

РУ-88-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗП „Реджеб 

Енвер Мехмед“ 

Изграждане на кравеферма, с 

капцитет за отглеждане 127 бр. 

скотоместа 

53 2 51 

РУ-89-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Сафари – М“ 

ЕООД 

Напояване на 920дка с дини и 

фасул, монтиране на нова 

фотоволтаична централа 120кW 

за собствени нужди и 

закупуване на земеделска 

техника 

35 15 20 

РУ-90-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Т.Н. Изграждане на водовземно 

съоръжение - тръбен кладенец  

56 23 33 

РУ-91-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Беркай 2010“ 

ЕООД  

Увеличаване на броя 

скотоместа от 240 броя на 360 

броя, за млекодайни крави 240 

броя и 120 броя за проблемни 

крави /54 броя/ и телета /66 

броя/ в изградените обекти 1, 2 

и 3, находящи се в поземлен 

имот № 023294 в землището на 

с. Дянково, община Разград 

35 7 28 

РУ-92-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

В.Н. 

Разширение на животновъдна 

ферма чрез изграждане на 

животновъдна сграда за 

отглеждане на овце  – 300 глави 

и доилна зала 

91 27 64 

РУ-93-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Йонивел“ ООД 

Изграждане на водовземно 

съоръжение за подземни води в 

ПИ с идентификатор 

00415.171.53 за напояване на 

земеделски култури с обща 

площ от 730дка в землището на 

град Алфатар, община Алфатар 

62 10 52 

РУ-94-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

М.А. 

Преустройство на съществуващ 

навес, с пристрояване – за 

работилница за маджун и 

работилница за пълнене на 

колбаси 

62 13 49 

РУ-95-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗК „16 

Декември“  

Изграждане на поливна система 

чрез дъждуване на 897 дка 

земеделски земи с насаждения 

от царевица, както и използване 

на водовземно съоръжение 

„ТК2-16 Декември – Гарванˮ 

31 2 29 

РУ-96-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Братя Пепеч 

Изграждане на складово 

стопанство за втечнен горим газ 

– пропан бутан, котелно 

помещение и газификация на 

пекарно помещение към 

56 11 45 
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съществуващ цех за печене и 

пакетиране на семена и ядки 

РУ-97-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Алтео БГ“ 

ЕООД, ЕИК  

Изграждане на подземно 

капково напояване в 

насаждение от шипки в ПИ с 

идентификатор 54105.28.442 по 

КККР на с. Осенец, общ. 

Разград 

45 19 26 

РУ-98-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Алтео“ БГ 

ЕООД, ЕИК  

Изграждане на подземно 

капково напояване в 

насаждение от шипки в ПИ с 

идентификатор 75246.72.4 по 

КККР на с. Ушинци, общ. 

Разград 

45 19 26 

РУ-99-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„САКСА“ ООД  

Изготвяне на обосновка на 

водовземането и заявени водни 

количества от съществуващ 

водоизточник – тръбен 

кладенец, в границите на 

поземлен имот с идентификатор 

63427.3.301 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на гр. Русе 

38 8 30 

РУ-100-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Е.И. 

Изработване на Подробен 

устройствен план (ПУП) – План 

за застрояване (ПЗ) за промяна 

предназначението на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 

77308.236.4, м-т „Габъреˮ, 

землището на гр. Цар Калоян от 

„ниваˮ в „за обществено-

обслужващи и складови 

дейностиˮ с цел създаване на 

устройствена основа за 

изграждане на склад за 

търговски цели  

66 11 55 

РУ-101-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗК „Изгрев-92“  

Изграждане на мобилни 

системи за напояване на 

зърнени и етерично-маслени 

култури в землището на с. 

Белица 

35 3 32 

РУ-102-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Бревис“  ООД 

Изграждане на комплексна 

автоснабдителна станция за 

светли горива и природен газ, 

паркинг за товарни автомобили, 

трафопост тип БКТП и кабелна 

линия 20кV от СРС №36 на 

ВЕЛ 20кV „Окорш“ до 

новоизграден трафопост в имот 

с идентификатор 24030.23.74 по 

КК и КР на град Дулово 

30 7 23 
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РУ-103-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Община Борово  

Монтиране на бутилкова група 

за компресиран природен газ и 

изпълнение на газопроводна 

инсталация за нуждите на 

„Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ с 

местоположение поземлен имот 

с идентификатор 05611.1.172 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. 

Борово 

50 14 36 

РУ-104-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Община Борово  

Монтиране на две бутилкови 

групи за компресиран природен 

газ и изпълнение на 

газопроводни инсталации за 

нуждите на „Център за 

настаняване от семеен тип на 

пълнолетни лица с умствена 

изостаналост „Света 

Екатерина“ и „Център за 

настаняване от семеен тип на 

пълнолетни лица с деменция 

„Света Петка“ в УПИ IV, кв. 20, 

както и присъединителен 

газопровод към УПИ XII, кв. 18 

по плана на с. Брестовица, общ. 

Борово 

50 14 36 

РУ-105-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Стефан Иванов 

Дончев 
Изграждане на допълващо 

застрояване - гаражи и складове 

35 6 29 

РУ-106-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Голд Барн“ 

ЕООД 

Увеличаване капацитета на 

отглеждане на птици бройлери 

в съществуваща сграда (Хале 1) 

чрез повишаване на гъстотата 

на отглеждане от 39 900 до 42 

400 места за птици с 

местоположение УПИ IX-377, 

кв.52 по плана на с. Богданци, 

община Самуил; 

-      Изграждане на нова 

птицевъдна сграда (Хале 2) с 

капацитет 42 400 места за птици 

бройлери, ведно с вертикална 

планировка с площадкови 

мрежи в УПИ XI-377, кв.52 по 

плана на село Богданци, 

община Самуил; 

-     Подобряване на 

енергийната ефективност чрез 

монтиране на система за 

производство на водород към 

отоплителна система на Хале 1 

и монтиране на котел на пелети, 

ведно със система за 

производство на водород в Хале 

65 55 10 
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2; 

-     Монтаж на фотоволтаична 

инсталация за собствени нужди 

върху покривните пространства 

на птицевъдните сгради 

РУ-107-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

ЗС Айнур Валид 

Адил 

Изграждане на тръбен кладенец 

в ПИ с идентификатор 

81150.721.181 по КК и КР на 

село Чернолик, община Дулово 

и полиетиленови парници с 

преместваема конструкция в 

ПИ с идентификатор 

81150.28.19 по КК иКР на село 

Чернолик, община Дулово 

31 8 23 

РУ-108-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Община Иваново 

Изграждане на 

многофункционален център за 

устойчиво промотиране и 

ползване на културното и 

природно наследство, открита 

сцена, благоустрояване на 

прилежащата територия и 

трафопост в ПИ с 

идентификатор 32095.165.7 по 

КК и КР на село Иваново, 

община Иваново 

34 14 20 

РУ-109-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ЕСЮ“ ЕООД  
Изграждане на магазин за 

промишлени стоки и автомивка 
80 2 78 

РУ-110-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„АГРОСЕМ“ 

ООД  

Изграждане на собствен 

водоизточник 
45 6 39 

РУ-111-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ИВКОМ“ ЕООД  

Напояване чрез съществуващ 

тръбен кладенец и пивотни 

системи на 467.100 дка 

царевица, слънчоглед, пшеница, 

люцерна и други в землището 

на село Сандрово, община Русе, 

както и монтиране на две 

фотоволтаични централи с 

мощност 40 и 60 kWp за 

собствени нужди, съответно в 

землищата на село Сандрово, 

община Русе и село Борисово, 

община Сливо поле 

45 10 35 

РУ-112-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

Община 

Силистра  

Разширение на гробищен парк - 

град Силистра 
31 7 24 
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РУ-113-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ЕКОФАРМ 04“ 

ЕООД 

Увеличаване капацитета на 

отглежданите птици бройлери в 

съществуващата сграда (Хале 

1), чрез увеличаване гъстотата 

на отглеждане от 39 900 до 44 

400 места за птици, с 

местоположение поземлен имот 

с идентификатор 34103.45.32 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. 

Йонково, общ. Исперих; 

- Изграждане на нова 

птицевъдна сграда (Хале 2) с 

капацитет 32 500 места за птици 

бройлери, ведно с вертикална 

планировка с площадкови 

мрежи, в поземлени имоти с 

идентификатори 34103.45.37 и 

34103.45.38 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на с. Йонково, общ. Исперих; 

- Подобряване на енергийната 

ефективност чрез монтиране на 

система за производство на 

водород към отоплителната 

система на Хале 1 и монтиране 

на котел на пелети, ведно със 

система за производство на 

водород в Хале 2; 

- Монтаж на фотоволтаична 

инсталация за собствени нужди 

върху покривни пространства 

65 30 35 

РУ-114-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Агрола 

екоинвест“ ООД  

Изграждане на автоматизирана 

поливна система – капково 

напояване за овощна градина – 

сливи, чрез самостоятелна 

разпределителна водопроводна 

мрежа в поземлени имоти с 

идентификатори 56366.57.1, 

56366.57.164 и 56366.68.252 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. 

Пиперково, община Ценово 

32 10 22 

РУ-115-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Агрола 

екоинвест“ ООД  

Водовземане от р. Янтра и 

изграждане на автоматизирана 

поливна система – капково 

напояване за овощна градина – 

кайсии, чрез самостоятелна 

разпределителна водопроводна 

мрежа в поземлен имот с 

идентификатор 39788.28.138 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. 

Кривина, община Ценово 

25 7 18 
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РУ-116-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„ЕКОПРОДУКТ“ 

ЕООД  

Водовземане от съществуващо 

водовземно съоръжение 
49 7 42 

РУ-117-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ОВОС 

„Агрола 

екоинвест“ ООД  

Водовземане от река Янтра и 

изграждане на система за 

капково напояване, с включена 

автоматизирана система за 

торовнасяне в площи трайни 

насаждения – вишни, с 

местоположение поземлен имот 

с идентификатор 22277.271.41 

по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. 

Долна Студена, община Ценово 

41 10 31 

- средна продължителност на процедурата: 56 дни. 

- средна продължителност на процедурата без включен срок за консултации и срок за предоставяне. 

на допълнителна информация: 33 дни. 

 

3.2. Анализ на проведените процедури по ЕО: 

3.2.1. Брой и разпределение на издадените становища по екологична оценка по 

области/категории, посочени в Приложения № 1 и 2 на Наредбата за условията и реда за 

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

В РИОСВ-Русе е проведена една процедура по задължителна екологична оценка на проект на 

общ устройствен план на територията на област Русе, която е финализирана със Становище № 1-

1/2021 г. с характер „Одобрявам“. Проектът на общ устройствен план на етап уведомление е отнесен 

към категориите от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ЕО, т. 10.1 „Общ устройствен 

план на общината“.  

 

3.2.2. Брой и разпределение на издадените становища по екологична оценка по 

области/категории, посочени в Приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО след постановен 

административен акт с характер „да се извърши ЕО”  

В РИОСВ-Русе има едно постановено решение за план – „Подробен устройствен план – 

Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I с идентификатор 

73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. 

Тутракан, общ. Тутракан, област Силистра (за изграждане на ФЕЦ)“ с характер „да се извърши ЕО“ 

след проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Проектът на 

план е отнесен към чл.2, ал.2, т.4 от Наредбата за ЕО. 

 

3.2.3. Брой и разпределение на издадените решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка по области/категории, посочени в Приложение №2 от 

Наредбата за ЕО  

Издадените решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО през 2021г. са 40 

на брой. Разпределението им, съгласно категориите планове/програми, посочени в Приложения №1 и 

2 на Наредбата за ЕО, е следното: 

 - т. 9.1 – Подробни устройствени планове, в т.ч.: планове за застрояване – 25 бр.; 

 - т. 9.3 – Планове за интегрирано развитие на общините – 7 бр; 

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива за периода 2021-2024 г.- 1 бр.; 

 т. 5.1 - Общинска/Регионална програма за управление на отпадъците - част от общинските 

програми за околна среда – 4 бр.; 

 Програма за качеството на астомсферния въздух (КАВ) за периода 2021-2026 г. – 1 бр.; 

 Частично изменение на Общ устройствен план – 1 бр.; 

 Програма за енергийна ефективност 2021-2027 г. – 1 бр. 
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Таблица 5: 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 

Позиция от 

Приложение 

№ 2 на 

НУРИЕО 

План/програма количество, брой 

т. 9.1 

Подробни устройствени планове, в т.ч.: планове за 

застрояване 25 

т. 9.3 Планове за интегрирано развитие на общините 7 

  

Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива за 

периода 2021 – 2024 г. 1 

т. 5.1 

Общинска/Регионална програма за управление на 

отпадъците - част от общинските програми за околна 

среда  4 

  

Програма за качеството на астомсферния въздух (КАВ) 

за периода 2021-2026 г. 1 

  Частично изменение на Общ устройствен план  1 

  Програма за енергийна ефективност 2021-2027 г. 1 

 

Може да се отчете, че през 2021 г. броят на проведените процедури по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО е увеличен почти двойно спрямо тези през 2021 г.- 22 бр. Като 

характер на депозираните планове, тенденцията във вида на плановете/програмите се запазва – 

разглеждане предимно на ПУП – план за регулация - ПР, план за застрояване - ПЗ, парцеларен план - 

ПП в обхват един или няколко имота. 

3.2.4. Средна продължителност на процедурите по задължителна ЕО. 

 При проведената единствена процедура в РИОСВ-Русе по задължителна ЕО на проект на 

Общ устройствен план, средната продължителност на процедурата, която е в нормативно 

определените срокове, считано от внасяне на доклад за екологична оценка. 

3.2.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО. 

В РИОСВ-Русе са проведени 40 процедури по преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО, в резултат на което са постановени 40 решения по реда на Глава Шеста, раздел II на ЗООС. 

Средната продължителност на всички проведени процедури е 37дни. След приспадане на времето за 

провеждане на изискуемите консултации, продължителността е 20дни от внасяне на искане, с което 

може да се направи извод, че нормативно определените срокове във връзка със законодателството по 

ЕО от страна на компетентния орган – РИОСВ-Русе, са напълно спазени. 

 

Таблица 6: Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО 

Решение 

№ 

Разпоре 

дителна 

част 

Възложител План/програма 
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РУ-1-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Астра 

Биоплант“ 

ЕООД 

Подробен устройствен план (ПУП) – 

Изменение на план за застрояване на 

УПИ LXV-17 и Изменение на план за 

регулация на УПИ LXV, XVI и XVII по 

плана на „ТМ” АД в землището на гр. 

Мартен 

61 56 5 

РУ-2-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Д.Р. 

Подробен устройствен план (ПУП) – 

План за застрояване (ПЗ) за поземлени 

имоти с идентификатори 66425.506.50 

и 66425.506.65 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. 

Силистра 

40 13 27 

РУ-3-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Екострой“ 

ЕООД 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване и Парцеларен план (ПУП-

ПЗ и ПП) за поземлен имот с 

идентификатор 66425.506.13 по КККР 

на гр. Силистра, община Силистра. 

24 7 17 

РУ-4-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Нетуоркс-

България“ 

ЕООД  

Планирано изграждане на подземна 

оптична мрежа за електронни 

съобщения за нуждите на Нетуоркс-

България ЕООД на територията на 

Област Русе 

31 11 20 

РУ-5-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Иваново  

План за интегрирано развитие (ПИР) на 

Община Иваново за периода 2021-2027 

г. 

31 11 20 

РУ-6-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Лозница  

План за интегрирано развитие на 

Община Лозница за периода 2021-2027 

г. 

18 7 11 

РУ-7-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„ЮТА“ АД  

Подробен устройствен план (ПУП) – 

изменение на плана за застрояване 

(ИПЗ) за поземлен имот с 

идентификатор 63427.3.782 по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Русе, при съобразяване 

изискванията и нормативите за 

устройствена зона с разновидност Пп – 

„Предимно производствена зона“ 

63 56 7 

РУ-8-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

С.М. 

частично изменение на ОУП на 

Община Сливо поле в обхват поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 

05517.16.375 по КК и КР на с. Борисово 

и частично изменение на ПУП-ПЗ на 

същия имот 

30 9 21 

РУ-9-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Разград 

План за интегрирано развитие на 

Община Разград за периода 2021-2027 

г. (ПИРО) 

14 8 6 
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РУ-10-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Силистра 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с 

идентификатори 66425.13.608 и 

66425.13.609 по КККР на гр. Силистра 

за площадка за реализация на 

инвестиционното предложение на 

община Силистра – за изграждане на 

„Площадка за събиране, подготовка за 

оползотворяване и съхранение на 

неопасни строителни отпадъци, 

материали, получени от тях и изкопни 

земни маси за нуждите на населените 

места на територията на община 

Силистра” 

24 6 18 

РУ-11-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Дар-80“ООД  

Подробен устройствен план - 

Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на 

захранващи ел. кабели средно 

напрежение 20 kV до БКТП 1 000 kVA 

20/0.4kV в ПИ 63427.107.76, местност 

"Гарван Бюлюк", землище на гр. Русе 

33 12 21 

РУ-12-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Ц.Ц. 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с 

идентификатор 77308.254.9 по КККР на 

гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с цел 

изграждане на пункт за годишни 

технически прегледи и сервизно 

обслужване на моторни превозни 

средства 

17 7 10 

РУ-13-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община Сливо 

поле  

План за интегрирано развитие на 

Община Сливо поле за периода 2021-

2027 г. 

41 8 33 

РУ-14-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Ценово,  

План за интегрирано развитие на 

Община Ценово за периода 2021-2027 

г. 

51 16 35 

РУ-15-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Индустриале

н парк ЛВЗ“ 

ЕООД 

(„ПРИМА 

ОЙЛ“ ЕООД)  

Изработване на ПУП - ИПР u ПЗ 

(Подробен устройствен план - 

Изменение план за регулация и план за 

застрояване) на ПИ 63472.8.135, ПИ 

63472.8.258, ПИ 63472.8.259 и ПЗ на 

УПИ XXIII-617, кв. 1007 по 

регулационния план на гр. Русе, 

Източна промишлена зона 

81 57 24 

РУ-16-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Главиница   

Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за 

техническа инфраструктура извън 

урбанизираната територия за поземлен 

имот №004160 (идентичен с имот с 

идентификатор 67828.4.160) в 

землището на село Сокол, община 

Главиница за промяна 

предназначението на земята и 

създаване на устройствена основа за 

изграждане на местен път към 

24 10 14 
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гробищен парк за мюсюлмани 

РУ-17-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Д.Д. 

Изработване на Подробен устройствен 

план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) 

на поземлен имот с идентификатор 

56441.108.278  по КК и КР на с. 

Писанец, общ. Ветово 

28 11 17 

РУ-18-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„А1 България“ 

ЕАД, „А1 

Тауърс 

България“ 

ЕООД  

Външно кабелно захранване 20kV 

МКТП, кабел СрН и НН 0.4 kV на нова 

Приемо-предавателна станция 

RAZ0090.A000 Ludogorie тип Телемоб 

30, с честотен обхват 900/1800/2100 

MHz, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 61710.122.20, гр. 

Разград, местност „Недокланско дере“ 

22 8 14 

РУ-19-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община Цар 

Калоян,  
Програма за управление на отпадъците 

на Община Цар Калоян 2021-2027 г. 

36 20 16 

РУ-20-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Ценово  

Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива 

на Община Ценово за периода 2021-

2024 г., с възложител Община Ценово 

58 14 44 

РУ-21-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Ценово  

Програма за енергийна ефективност на 

Община Ценово за периода 2021 – 2027 

г. 

59 14 45 

РУ-22-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

ЕТ „Камен 

Шишков“  

Подробен устройствен план – 

застроителен план (ПУП-ПЗ) за ПИ с 

идентификатор 78361.43.37 по КК и КР 

на село Ценово, местност „Стопански 

двор“ с цел изграждане на 

фотоволтаична централа с мощност 1 

000kW 

34 7 27 

РУ-23-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Ситово  

План за интегрирано развитие на 

Община Ситово за периода 2021-2027 

г. 

27 13 14 

РУ-24-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

З.М. 

Подробен устройствен план (ПУП) – 

План за застрояване (ПЗ) на поземлен 

имот с идентификатор 53232.16.64, 

местност „Моржаˮ по плана на с. 

Печеница, община Исперих 

25 9 16 

РУ-25-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Свинекомпле

кс Николово“ 

АД 

Подробен устройствен план –план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с 

идентификатор 51679.190.110 по КК и 

КР на село Николово, община Русе 

16 8 8 
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РУ-26-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Исперих  
План за интегрирано развитие на 

община Исперих 2021 – 2027 г. 

24 6 18 

РУ-27-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община Русе  
Програма за качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) на Община 

Русе за периода 2021-2026 г. 

42 9 33 

РУ-28-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Агробиотрей

д“ ООД  

Комплексен проект за инвестиционна 

инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 

от Закона за устройство на 

територията, включващ проект на 

Подробен устройствен план (ПУП) – 

план за застрояване (ПЗ) за поземлени 

имоти с идентификатори 67526.16.64 

(НТП: нива) и 67526.16.72 (НТП: за 

друг вид производствен и складов 

обект) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Смилец, 

община Силистра и инвестиционно 

предложение за „Изграждане на 

силозно стопанство – 4 броя силози и 

склад за почистване, обезаразяване и 

калибриране на зърноˮ, с 

местоположение новооббразуван 

поземлен имот с идентификатор 

67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, 

община Силистра 

26 10 16 

РУ-29-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Х.Х. 

Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП-ПП) за напорен 

водопровод от ПИ 66295.342.10, 

захранващ ПИ 66295.319.26 в 

землището на с. Сеслав, общ. Кубрат 

31 7 24 

РУ-30-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Електроразпр

еделение 

Север“ АД  

Изработване на Подробен устройствен 

план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за 

обект: Въздушно кабелно 

електрозахранване от съществуващ ТП 

2 Нова Черна с нови СБС до 

електромерно табло пред поземлен 

имот с идентификатор 51956.115.26, 

местност „Над Орехитеˮ, землището на 

с. Нова Черна, община Тутракан 

34 13 21 

РУ-31-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Лозница 

Програма за опазване на околната среда 

на Община Лозница за периода 2021-

2027 г., включително раздел „Лечебни 

растения” и Програма за управление на 

отпадъците на Община Лозница за 

периода 2021-2027 г. с включена 

Програма за управление на утайките от 

ПСОВ Лозница 

34 6 28 

РУ-32-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община 

Исперих 

Програма за управление на отпадъците 

на Община Исперих за периода 2021-

2027 г. 

44 23 21 
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РУ-33-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Каолин“ ЕАД 

Подробни устройствени планове – 

Планове за застрояване (ПУП-ПЗ) на 

поземлени имоти с идентификатори  

38073.22.121, 38073.32.127 и 

38073.32.129 по КККР на с. Колобър, 

общ. Дулово 

37 10 27 

РУ-34-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„НОРД 

СОЛАР 

ИНВЕСТМЪН

Т“ ООД  

Подробен устройствен план (ПУП) – 

План за застрояване (ПЗ) на поземлен 

имот с идентификатор 78361.43.36  по 

КК и КР на с. Ценово, с цел изграждане 

на фотоволтаична централа с мощност 

1000 kW 

41 14 27 

РУ-35-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

ЕТ „Дениз - 

Адем 

Ибрахимов” 

Подробен устройствен план – план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с 

идентификатор 27156.119.24 по КК и 

КР на село Езерче, местност „Руски 

паметник“, община Цар Калоян с цел 

промяна предназначението на земята, 

необходима за обслужване на 

съществуващо млекопреработвателно 

предприятие 

21 7 14 

РУ-36-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Каолин“ ЕАД 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с 

идентификатори 81966.25.95, 

81966.41.1, 81966.41.2, 81966.42.2, 

81966.42.5, 81966.42.7, 81966.42.8, 

81966.42.9, 81966.42.10, 81966.42.11, 

81966.42.12, 81966.42.13 и 81966.42.98 

по КККР на с. Черник, общ. Дулово 

35 11 24 

РУ-37-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

Община Бяла 

Програма за опазване на околната среда 

на Община Бяла (2021-2028 г.) и 

неразделните към нея Програма за 

управление на отпадъците на Община 

Бяла (2021-2028 г.), Програма за 

опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване функциите на почвите 

на Община Бяла (2021-2028 г.) и Раздел 

„Лечебни растения” 

34 7 27 

РУ-38-

ЕО/2021 

да  се 

извърши 

ЕО 

„Либра 

България“ 

ООД 

Подробен устройствен план – 

Изменение на план за регулация и 

застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I с 

идентификатор 73496.501.3170 и УПИ 

VIII-за промишлени нужди с 

идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, 

гр. Тутракан, общ. Тутракан (за 

изграждане на ФЕЦ) 

34 14 20 

РУ-39-

ЕО/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Каолин“ ЕАД  

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен 

имот с идентификатор 10803.290.878 по 

КККР на гр. Ветово, общ. Ветово (за 

изграждане на ФЕЦ) 

21 5 16 

РУ-40-

ПР/2021 

да не се 

извършва 

ЕО 

„Екон-91“ 

ООД, ЕИК  

Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП-ПП) на 

канализационно отклонение за УПИ II, 

129 121 8 
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кв. 44 по плана на град Бяла, гара Бяла 

- средна продължителност на процедурата: 37 дни 

- средна продължителност на процедурата без включен срок за консултации и срок за предоставяне 

на допълнителна информация: 20 дни. 

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

процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи  

През 2021 г. са съгласувани 75 броя планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения, които попадат в границите на една или две защитени зони. Отчита се плавно 

повишаване спрямо 2020 г., когато са заявени и разгледани 49 броя ИП/ПП в защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000. При разглеждането на всеки отделен план, програма, проект и 

инвестиционно предложение е извършена оценка на вероятността от потенциално въздействие и, при 

необходимост, преценка за степента на отрицателно въздействие върху видовете и местообитанията, 

предмет на опазване в защитените зони.  

През 2021 г. са проведени процедури по преценка ОС предимно за план-извлечения и 

горскостопански програми (13 броя). За поредна година преобладаващи са план-извлеченията. Това 

обстоятелство се дължи на факта, че характеристиките на горските насаждения описани в 

утвърдените Горскостопански планове са се изменили, налагайки промени в предвидените 

горскостопански мероприятия. Друга причина могат да бъдат различни 

каламитети/опожаряване/незаконна сеч. Инвестиционните намерения са предимно за промяна в 

начина на трайно ползване на земи или развитие на земеделски стопанства (9 броя). Причина за това 

е, че през изминалата година са били отворени различни мерки за кандидатстване на земеделски 

производители по ПРСР 2014-2020 г. Тенденцията през последните пет години, в броя на издадените 

решения, варира от 14 до 22 броя. Това е така, защото голяма част от процедираните инвестиционни 

намерения и планове са подложени на осъвместена преценка ОС, като част от преценките ОВОС и 

ЕО.  

 

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. 

 

През 2021 г. приоритетно бяха проверени защитени зони, в които през годините са 

констатирани нарушения в режимите на дейности, визирани със заповедите за обявяване на 

съответната ЗЗ, изразяващи се в разораване на пасища, инвестиционни предложения за рекултивация 

на нарушени терени, изземване на наносни отложения от р. Дунав, извеждане на сечи и др. С оглед 

на това бяха проверени 3 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ – BG0000610 „Река 

Янтра“, BG0000180 „Боблата“, BG0000534 „Остров Чайка“. В резултат от тясно сътрудничество с 

органите на МВР при предходни нарушения, както и прекратяване на процедурите, които са имали 

потенциал да доведат до отрицателно въздействие върху ЗЗ, по време на проверките не са 

констатирани нарушения на заповедите за обявяване на зоните. 

Ежегодно в РИОСВ-Русе постъпва писмо от Държавен фонд „Земеделие“, което съдържа 

информация за разорани имоти с НТП „Пасища мери“. Тук основен проблем, който възниква е, че от 

ДФЗ предоставят данни за лицата, които стопанисват засегнатият имот, но не и на лицето, което 

реално е превърнало пасището в обработваема земя.  
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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  

 През 2021 г. продължи процесът по изработването и съгласуването на общите устройствени 

планове (ОУП) на общините. Съгласувано е проектното предложение за ОУП на община Две могили. 

От страна на община Ценово беше внесено искане за издаване на становище по екологична оценка за 

ОУП на общината. Община Ветово представи в РИОСВ-Русе доклад за екологична оценка на 

предварителен проект на Общ устройствен план на Община Ветово за провеждане на консултации по 

чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми. 

 През отчетния период, общините Завет, Цар Калоян, Лозница, Исперих и Бяла актуализираха 

програмите си за опазване на околната среда и управление на отпадъците, за което са проведени и 

съгласувателни процедури по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми. Актуализираните програми са с период на действие 2021 г. – 2027 г., а 

за община Бяла 2021 г. – 2028 г. Община Ценово разработи и съгласува с РИОСВ-Русе Краткосрочна 

програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 

периода 2021 – 2024 г. Останалите общини изпълняват своите действащи програми в областта на 

околната среда.  

 През 2021 г. е предоставена информация във връзка с разработване на нови общински планове 

за интегрирано развитие на общините Исперих, Ситово, Ценово, Сливо поле, Разград, Лозница и 

Иваново. За тези планове също са проведени съгласувателни процедури по реда на Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми  

 През 2021 г. по национална кампания „Чиста околна среда“ са финансирани от ПУДООС 

общо 70 проекта в 21 общини от областите Русе, Разград и Силистра. При проверките не са 

констатирани сериозни проблеми.   

РИОСВ-Русе e бенефициент по два проекта, финансирани от Оператина програма „Околна 

среда“ 2014-2020 г.  

 Със Заповед № РД-ОП-146 от 17.12.2019 г. на Министъра на околната среда и водите, 

проектното предложение на РИОСВ – Русе за „Управление на сукцесионните процеси и подобряване 

на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР 

„Сребърна”, е одобрено за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 

№BG16M1OP002-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ по Приоритетна ос 3 

„Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014-2020г. Стойността на проекта е 8 532 373.00 лева. 

 

Дейностите по проекта са: 

1. Спомагателни дейности: 

1.1. Сформиране на екип за подготовка на проекта; 

1.2. Извършване на експертни анализи във връзка с остойностяване на разходите по отделните 

дейности, свързани с извършване на СМР; 

1.3. Съгласувателни процедури във връзка със спазване изискванията на екологичното 

законодателство; 

1.4. Изготвяне на експертни анализи и проучвания във връзка с подготовка и планиране на 

отделните дейности  и прогнозиране на очаквани резултати  

    1.4.1. Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за 

степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по 

отношение на  периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на 

програма за изземване на тиня на пробна площадка 

   1.4.2. Извършване на проучване на стари гнездилища  и определяне на най-подходящи места за 

оформяне на нови места за гнездене на къдроглавия пеликан на територията на ПР „Сребърна“. 

   1.4.3. Извършване на проучване за определяне на нови точки, възможности за синхронизация 
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със съществуващата система за видеонаблюдение и др. 

1.5. Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и 

прекъсване на части от тях, в т. ч.  и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието и 

изготвяне на Технически паспорт. 

1.6. Проектиране на „Западен канал и реконструкция и рехабилитация на прилежащи 

съоръжения“-изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“. 

1.7. Авторски надзор 

2. Инженеринг за изграждане на западен канал с преливник и реконструкция и рехабилитация на 

прилежащи съоръжения -  Изграждане на западен канал и съпътстващи дейности, в т.ч. преместване 

на екземпляри от вида водна лилия, застрашени от унищожаване при строителните дейности и  

почистване на съществуващия източен канал между северен и южен шлюз  с дължина около 1200 м.    

3. Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията  

3.1. Отстраняване на кочки, тиня и детрит. 

3.2. Косене на тръстика и отстраняване на сива върба. 

3.3. Закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня. 

Работно посещение за запознаване с възможностите на специализирана техника  в производствени 

бази на фирми производители или в места указани от тях  и обучение за работа с машината и 

извършване на поддържащи дейности във влажната зона на 2 служители на бенефициента. 

3.4. Изработване на инструкция за управление на водния режим при новите условия; 

4. Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване 

на езерото „Сребърна” - Доставка и  зарибяване на езерото с едногодишни диви шарани х 20000 

бр./год, в рамките на 4 г. 

5. Извършване на поддържащи дейности в колонията на къдроглавия пеликан. 

5.1. Изграждане на дървена ограда около сегашната колония на пеликаните с дължина около 

250 м. 

5.2. Изграждане до 5 бр. платформи за гнездене на пеликаните и извършване на ежегодни 

поддържащи дейности 

5.3. Закупуване на два броя моторни коси 

6. Надграждане на видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР   “Сребърна”; 

7. Мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, 

косене на тръстика, поддържащите и консервационни дейности и изграждането на канала 

7.1. Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, и след и 

изпълнение на дейността и даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. 

Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в мястото на въздействие и на 

контролни площи извън него. 

7.2. Извършване на мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите, извършване 

на проучвания и анализи, заснемане и създаване на GIS базирана информация. 

7.2.1. Закупуване на малка двуместна лодка с извънбордови двигател. 

7.2.2. Закупуване на  високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в 

езерото и влажната зона. 

8. Организиране на мероприятия за популяризиране на влажната зона и защитените видове 

местообитания и обмяна на добри практики 

8.1. Проучване на световния опит. Провеждане на посещение в чужбина за проучване на 

световния опит в областта на драгиране на езера, изземване на тиня и тяхното въздействие върху 

видовете и местообитанията в защитените зони. 

8.2. Провеждане на работно посещение в чужбина за обмяна на опит, добри практики и 

запознаване с методи на поддържане на състоянието на влажните зони и постигане на устойчив 

ефект.   

8.3. Провеждане на кръгла маса за обсъждане на възможни методи за намаляване на биогените 

във влажните зони, възможни решения, добри практики, иновационни подходи, световен опит и др., 

необходими за изпълнението на основните дейности по проекта 

8.4. Заснемане на 4 бр. филма с времетраене до 15 мин. всеки за представяне на влажната зона 

и видовете, предмет на опазване в нея. 

9. Организация и управление, подготовка на документации и провеждане на обществени поръчки 

и информация и комуникация – 3 % от преките разходи 
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Информация за изпълнението на проекта през календарната 2021 г. 

    

 По Дейност 1 – Спомагателни дейности:  

Поддейност 1.1. Сформиране на екип за подготовка на проекта – Дейността е изпълнена. 

Със Заповед № 254/24.06.2019 г. на Директора на РИОСВ-Русе е сформиран екип от служители на 

РИОСВ-Русе за подготовка на проектното предложение. Съгласно разписани ангажименти, 

проектното предложение е изготвено и подадено през електронната платформа ИСУН. 

 

Поддейност 1.4.3. Извършване на проучване за определяне на нови точки, възможности за 

синхронизация със съществуващата система за видеонаблюдение и др. 

За изпълнение на дейността е сключен Договор № ОПОС ВЗ – 15/30.11.2021 г. с изпълнител 

„КРИЕЙТИВ ДИСИЖЪНС“ ЕООД и предмет: „Извършване на проучване за определяне на нови 

точки, възможности за синхронизация със съществуващата система за видеонаблюдение”. 

В обхвата на услугата се включва  изготвяне на: 

 Ситуационна карта с обозначени подходящи места за загнездване на територията на ПР 

„Сребърна”. 

 Доклад от страна на Изпълнителя , изготвен съгласно Техническата спецификация на 

Възложителя неразделна част от настоящия договор, с  приложени към него: 

 Техническа спецификация за надграждане на съществуващата система за 

видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР „Сребърна”; 

 Финансово – икономическа обосновка. 

Договорът е на стойност 8333,33 лв без ДДС или 10000,00 лв (Десет хиляди лв. с ДДС).  

На 30.12.2021 г., с писмо с вх. № ВСП-1113-(1), изпълнителят е представил в РИОСВ-Русе изготвен 

доклад с приложена към него ситуационна карта на определените точки за монтиране на 

видеонаблюдение в ПР „Сребърна“. Предстои приемане на изпълнението. 

 

Поддейност 1.5. Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на 

вътрешни диги и прекъсване на части от тях, в т. ч.  и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на 

съответствието и изготвяне на Технически паспорт 

 

Поддейност 1.6. Проектиране на „Западен канал и реконструкция и рехабилитация на 

прилежащи съоръжения“-изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ 

Изпълнението на поддейности 1.5 и 1.6 е представено в описанието на Дейност 2. 

 

По Дейност 2. Инженеринг за изграждане на западен канал с преливник и реконструкция и 

рехабилитация на прилежащи съоръжения -  Изграждане на западен канал и съпътстващи дейности, в 

т.ч. преместване на екземпляри от вида водна лилия, застрашени от унищожаване при строителните 

дейности и  почистване на съществуващия източен канал между северен и южен шлюз  с дължина 

около 1200 м.    

След проведена процедура по реда на ЗОП „публично състезание“ за избор на изпълнител, за 

изпълнение на дейността е сключен договор № ОПОС ВЗ - 10/29.12.2020 г. със „СТРОИТЕЛ – ДАЯ“ 

ДЗЗД, с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на 

строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” и на обща стойност 

4 368 557,00 лв.  без ДДС. В обхвата на предмета на договора е включена дейност 1.6. Проектиране 

на „Западен канал и реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения“-изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ от проектното предложение. За окъществяване 

на Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и 

прекъсване на части от тях, в т. ч.  и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието и 

изготвяне на Технически паспорт (поддейност 1.5) е сключен Договор № ОПОС ВЗ-11/04.01.2021 г. с 

„РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА“ ООД 
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В изпълнение на нормативните изисквания на ЗЗТ и във връзка с теренни проучвания, Изпълнителят 

е подал заявление и съответно е получил  разрешение от МОСВ за посещение в ПР „Сребърна“.    

 

През отчетния период /календарната 2021 г./ изпълнителят на Договор № ОПОС ВЗ-

10/29.12.2020 г. е представил в РИОСВ-Русе, изготвения Инвестиционен проект във фаза 

„Технически проект“ със всички изискуеми части (Проектна част „Геодезия”, „Хидротехническас 

Инженерно-хидроложки доклад (ХТС)”, „Пътна и ВОБД”, „План за безопасност и здраве” /ПБЗ/, 

„План за управление на строителните отпадъци”/ПУСО/, „Пожарна безопасност”, „ПОЖБ” и  

„Озеленяване”, които са  приети с двустранно подписан приемо-предавателен протокол (ППП) от 

29.04.2021г. и проектна част „Сметна документация“ - приета с ППП от 13.05.2021 г.). 

 В изпълнение на разпоредбите на Закона за водите, на 11.05.2021 г., е подадено и заявление в 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ за издаване на разрешително за водовземане и ползване на 

повърхностни води. В рамките на установения срок е получено Разрешително за водовземане и 

ползване на повърхностен воден обект № 11190081/22.06.2021 г. 

На 01.09.2021 г., Министърът на околната среда и водите, в качеството компетентен орган, 

издаде Решение № 12-ОС/2021 г., с което съгласува инвестиционно предложение (ИП) „Инженеринг 

– проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи 

за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” на територията на ПР “Сребърна". Съгласно 

разпоредителната част на решението, ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване защитени зони 

BG0000241 „Сребърна” за опазване на природни местообитания на дивата флора и фауна и 

BG0000241 „Сребърна” за опазване на дивите птици. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила.  

На 20.09.2021 г. е изготвен и представен от изпълнителя по Договор № ОПОС ВЗ-11/04.01.2021 

г. Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените 

изисквания за строеж „Изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”. 

В изпълнение на изискванията на Закона за устройство на територията,  на 21.09.2021 г. 

техническият проект в пълен обем е депозиран в община Силистра, заедно със заявление за издаване 

на Разрешение за строеж на обект: „Изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”. Разрешението да 

строеж е издадено на 01.10.2021 г., като същото не е обжалвано и е влязло в сила на 15.10.2021 г. На 

21 октомври 2021 г. е подписан Акт, образец 2 за откриване на строителна площадка и е заверена 

заповедна книга, а последващо, с публична церемония „Първа копка“ е дадено началото на 

дейностите по изграждането на западен канал в Поддържан резерват „Сребърна“. На церемонията 

присъстваха заместник-областният управител на Област Силистра – Минчо Йорданов, кметът на град 

Силистра д-р Юлиян Найденов, кметът на с. Сребърна Георги Иванов, директорът на РИОСВ-Русе 

Анатоли Станев, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на заинтересовани 

институции, проектантите и изпълнителите на дейността, членове на екипа по проекта. В изпълнение 

на задълженията си, изпълнителят по Договор №  ОПОС ВЗ - 11/04.01.2021 г. с предмет “Строителен 

надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и прекъсване на части от 

тях, в т. ч. и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието и изготвяне на Технически 

паспорт“ е предоставил в РДНСК – гр. Силистра уведомление по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ, че за строежа, 

свързан с изграждането на Западен канал, е заверена Заповедна книга № 213/21.10.2021 г. В 

уведомлението е отразено, че за строежа са издадени необходимите разрешителни и съгласувателни 

документи по реда на ЗУТ. 

Във връзка с необходимост от освобождаване на терен за строителни дейности в Поддържан 

резерват „Сребърна”, за част от имотите е проведена процедура за избор на изпълнител за дейността 

по добив на дървесина от сеч. Изпратено е решение за избор на изпълнител до участниците в 

процедурата. Сключен е договор с избрания изпълнител, както и допълнително споразумение за 

удължаване срока на договора. След изтичане на срока на анекса към договора, на 01.12.2021 г. на 

изпълнителя е изпратена покана за доброволно изпълнение, предвид обстоятелството, че към 

посочената дата същият не е изпълнил договорните си задължения. До края на м. декември 

ангажиментите не са изпълнени, предвид което ще бъде съставен акт за установяване на 

административно нарушение. През месец декември изпълнителят на дейността „Изграждане на 

западен канал“ започна почистването на канала между северен и южен шлюз, както и укрепване на 

прилежащата му дига и заскаляване на короната на същата.  
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По Дейност 4. Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности 

по зарибяване на езерото “Сребърна” - Доставка и  зарибяване на езерото с едногодишни диви 

шарани х 20000 бр./год, в рамките на 4 год.: 

За изпълнение на дейността е сключен Договор № ОПОС ВЗ – 08/14.09.2020 г. с изпълнител 

„ДОРИС-20“ ЕООД и предмет „Доставка и пускане в езерото „Сребърна“ на зарибителен материал от 

вида див шаран (Cyprinus carpio Linnaeus), в рамките на изпълнение на дейност 4 „Проучване на 

хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване на езерото 

„Сребърна” по проект № BG16М1ОР002-3.015-0001 „Управление на сукцесионните процеси и 

подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в 

ПР „Сребърна”, финансиран от приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020”. 

В обхвата на услугата се включва транспорт и извършване на зарибяване през 2020 г., 2021 г., 

2022 г. и 2023 г. с по 1200 кг. зарибителен материал от вида див шаран за всяка година и общо 

количество на рибите не по-малко от 80000 броя за цитирания период. 

Договорът е на стойност 21200 лева без ДДС и 25440 лева с ДДС. Общата цена е формирана на база 

оферирано от изпълнителя годишно количество от 1200 кг зарибителен материал и единична цена 

5,30 лв/кг с ДДС за всяка от четирите години (2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г.). Договорът е в процес 

на изпълнение, като успешно е извършена доставката на зарибителен материал за 2021 г.  

По Дейност 5. Извършване на поддържащи дейности в колонията на къдроглавия пеликан 

5.1. Изграждане на дървена ограда около сегашната колония на пеликаните с дължина около 

250 м. 

5.2. Изграждане до 5 бр. платформи за гнездене на пеликаните и извършване на ежегодни 

поддържащи дейности 

След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки чрез Централизираната 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е сключен 

Договор № ОПОС ВЗ-12/24.08.2021 г.  

Договорът е с предмет: „Дейност 5. „Извършване на поддържащи дейности в колонията на 

къдроглавия пеликан“: 

 Поддейност 5.1. Изграждане на дървена ограда около сегашната колония на пеликаните с 

дължина около 250 м.; 

 Поддейност 5.2. Изграждане на 5 бр. платформи за гнездене на пеликаните и извършване на 

ежегодни поддържащи дейности, 

с изпълнител „ДАНИ РАЗ“ ЕООД и на стойност 66 666,00 лв. без включен ДДС или 79999,20 лв.  с 

включен ДДС. 

През отчетния период напълно е изпълнена поддейност 5.1. Трасето на оградата е разделено на две 

части ограждащи съответно северното и югоизточното гнездилище. 

 Северно гнездилище с  дължина на оградата 152 метра; 

 Югоизточно гнездилище с дължина на оградата 90 метра. 

Общата дължина на изграденото съоръжение е 242 метра., което покрива изискванията, 

заложени в  ТС и Договор №  ОПОС-ВЗ-12/24.08.2021 г. 

През отчетния период е изпълнена и дейност 5.2, в частта и за 2021 г. Предстои приемане на работата 

от назначена за целта комисия.  

По Дейност 7. Мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите по отстраняване 

на тиня, кочки, косене на тръстика, поддържащите и консервационни дейности и изграждането на 

канала 

Поддейност 7.1. Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, и 

след и изпълнение на дейността и даване на насоки и изработване на програма за последващи 

дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в мястото на 

въздействие и на контролни площи извън него. 

След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне събиране 

на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки чрез Централизираната 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е сключен 

Договор № ОПОС ВЗ-14/21.09.2021 г. Договорът е с предмет: „Извършване на биологичен, 
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хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по 

отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала. Даване на насоки и 

изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането 

на дънния субстрат в мястото на въздействие и на контролни площи извън него”, с изпълнител 

“МОБИЛ ЛАБ” ООД и на стойност 160 000,00 лева без включен ДДС или 192 000,00  лв  с включен 

ДДС. 

Изпълнение на дейността: 

До Изпълнителя е изпратено възлагателно писмо за започване на дейностите по договора. 

Изпълнителят е извършил първоначални пробовземания от водите в езерото в ПР „Сребърна“. 

Дейността е в процес на изпълнение.  

Поддейност 7.2. Извършване на мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите, 

извършване на проучвания и анализи, заснемане и създаване на GIS базирана информация. 

Поддейност 7.2.1.Закупуване на малка двуместна лодка с извънбордови двигател 

РИОСВ-Русе в качеството и на възложител е сключила договор № ОПОС ВЗ-13/21.09.2021 г. с 

предмет доставка на „Малка двуместна лодка” и стойност 913,00 лева без ДДС или 1095,60 лв. с 

включен ДДС. Изпълнител по договора е „ЛОДКОСТРОИТЕЛ – К” ООД.  

При направено проучване в интернет по отношение на възможни изпълнители на дейността и 

сравнявайки ценовите оферти на лодките, които се предлагат на пазара се установи, че лодките на 

„Лодкостроител – К“ ООД в гр. Тутракан отговарят на изисквания на бенефициента РИОСВ-Русе и 

са на най-добра цена. С оглед на това, е отправено запитване до дружеството за предоставяне на 

оферта за закупуване на „Малка двуместна лодка“. Цитираната фирма е производител на плавателни 

съдове и не разполага с извънбордови двигатели, а при заявка от клиент ги закупува от друг 

доставчик, като по този начин не се ангажира с предоставяне на гаранционно обслужване. В тази 

връзка извън бордовия двигател с необходимите параметри е  закупен от специализиран търговец, 

който е предоставил гаранция 2 години. 

За изработване на лодката е сключен Договор № ОПОС ВЗ -13/21.09.2021 г. Същият е изпълнен в 

срок и лодката е изработена и доставена на 7.10.2021 г.  

Поддейност 7.2.2. Закупуване на  високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в 

езерото и влажната зона 

След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки чрез Централизираната 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е сключен 

Договор № ОПОС ВЗ - 09 /09.11.2020 г. Договорът е с предмет: „Закупуване на  високопроходим 

автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“, с изпълнител „НИКОМ – 

РУСЕ“ ООД и на стойност 71 963,42 лева с включен ДДС. 

Изпълнение на дейността: 

На 15.01.2021 г.,  комисия, назначена със Заповед № ОПОС-ВЗ-14/ 14.01.2021 г. на Директора 

на РИОСВ-Русе е извършила проверка на доставен високопроходим автомобил във връзка с 

приемане на изпълнението на дейността, индивидуализирана в техническата спецификация, 

неразделна част от Договор №  ОПОС-ВЗ-09/09.11.2020 г. 

При извършената проверка, комисията е констатирала, че  изпълнителят е доставил в гр. Русе 

високопроходим автомобил с характеристики и оборудване, съгласно техническа спецификация, 

неразделна част от цитирания договор.  

Автомобилът, оборудването и придружаващата ги документация са приети без забележки.   

По Дейност 9 – Организация и управление, подготовка на документации и провеждане на 

обществени поръчки и информация и комуникация  

Със Заповед № 533/18.12.2019 г. на Директора на РИОСВ-Русе е сформиран екип от служители на 

РИОСВ-Русе за управление на проекта, съобразно разписани задължения и ангажименти в 

проектното предложение.  

За подготовка на документации и провеждане на обществени поръчки е сключен Договор № 

ОПОС-ВЗ-02/18.12.2019 г. с „Дубликатекс Биз“ ЕООД.  Изпълнителят изпълнява своевременно 

вменените му задължения.  
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Подготовка и откриването на горецитираните обществени поръчки в Централизираната 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) се 

извършва от членове на ЕУП. 

 Проведени работни срещи с изпълнители на отделни договори: 

 на 02.04.2021 г. с представители на ДЗЗД „Строител-Дая“ и строителния надзор;  

 на 19.04.2021 г. с проектанти част „Озеленяване“ от екипа на „Строител Дая“ ДЗЗД, като 

на същата бяха обсъдени дейностите по преместване на водни лилии, изготвяне на план-

извлечение за сечта, сортиментна ведомост и др. приложими документи.  

 

 На 19.05.2021 г. е проведен информационен ден за представяне и демонстрация на 

възможностите на закупената специализирана техника за косене на тръстика Truxor T40 

в ПР „Сребърна“ (подготовка и участие). На събитието беше представена презентация,  

интервю за Нова ТВ, ВТВ, регионални медии и е записан клип, който е публикуван в 

YouTube канал. Присъстваха представители на община Силистра, областна 

администрация Силистра, кметства Сребърна, Ветрен и Айдемир, други местни 

институции и администрации, Нова телевизия, БТВ, регионални медии, доставчикът на 

техниката, граждани и др. Към събитието имаше значителен интерес и беше отразено в 

различни национални медии.   

 На 21 октомври 2021 г., с публична церемония „Първа копка“ е дадено началото на 

дейностите по изграждането на западен канал в Поддържан резерват „Сребърна“. На 

церемонията присъстваха заместник-областният управител на Област Силистра – Минчо 

Йорданов, кметът на град Силистра д-р Юлиян Найденов, кметът на с. Сребърна Георги 

Иванов, директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев, ръководителят на проекта Анелия 

Николова, представители на заинтересовани институции, проектантите и изпълнителите 

на дейността, членове на екипа по проекта. При изпълнение на публичната церемония са 

спазени всички изисквания за информация и комуникация, като на подходящо място е 

монтиран билборд. 

Членове на ЕУП участват в комисии по изпълнение на сключени договори. Дейността им е 

отразена в описанието на изпълнението на дейностите по проекта.  

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

на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура  

През 2021 г., в изпълнение на Програма 5 „Информиране, участие на обществеността в 

процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите на контрол” са проведени 6 кампании: 2 

февруари - Световен ден на влажните зони; 22 март - Световен ден на водата; 22 май - Международен  

ден на биологичното разнообразие; 5 юни - Световен  ден на околната среда; 29 юни Международен  

ден на река Дунав 29 юни; Европейската седмица за намаляване на отпадъците- през месец ноември. 

Голяма част от инициативите са организирани и проведени при спазване на противоепидемичните 

мерки, наложени от министерство на здравеопазването. В рамките на проведените кампании са 

проведени 4 конкурса. 

 През 2021 г. в град Силистра се проведе присъствено тридесетият форум „Сребърна 2021“, 

който се организира в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни. Като съпътстващи 

провяви форумът включва конкурси за рисунка, стихотворение и есе, и за ученически проекти за 

опазване на околната среда. 

 Като патньор на ЦПЛР - ОДК - Силистра РИОСВ-Русе отличи със Специални награди 6 

участника в конкурсите за литературна творба и рисунка на тема „Планетата Земя - безценен дар“.  

Информационният център на инспекцията е посетен от 145 души, а интернет страницата е  

посетена от  16 600  потребителя. 

Актуална информация за контролната дейност на инспекцията се предоставя на медиите, чрез 

изпращане на прессъобщения – 68 през 2021 г., отговори на журналистически въпроси – 15 и  17 
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интервюта в национални и регионални медии.  Водещи са  темите са  чистотата на атмосферния 

въздух в Русе, опазване на биологичното разнообразие и дейностите по проекта на РИОСВ-Русе, 

финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“  и изпълняван  на територията на 

Поддържан резеват „Сребърна“.  

За отчитане реализацията на дейностите по проект „Подобряване на структурата и функциите 

на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“, приключил 

през 2020 г., е проведена он-лайн пресконференция в информационния център на инспекцията.  

През 2021 г. на територията на резервата „Сребърна“ бяха проведени две публични събития по 

проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на 

защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.   

 На 19 май пред местната общественост и заитересованите институции бе демонстрирана 

работата на многофункционалната самоходна машина – амфибия, с която механизирано ще се 

остраняват тръстика, плаващи острови (кочки), тиня и детрит (биогенни елементи).  

На 21 октомври, с публична церемония „Първа копка“ е дадено началото на дейностите по 

изграждането на западен канал в Поддържан резерват „Сребърна“. Изграждането на западен канал е 

една от основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе. 

Към 31.12.2021 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 29 писмени заявления за достъп до обществена 

информация. Издадени са 21 бр. Решения за предоставяне на информация. Решения за отказ не са 

издавани. Голяма част от заявителите са общини, тъй като 2021 е годината, в която общините 

актуализират програмите за опазване на околната среда и тези за управление на отпадъците. През 

2021 г. се отчита висока активност на гражданите за разлика от предходни години. Търсената 

информация касае  резултатите от контролната дейност и процесите на вземане на решения. 

4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители на 

обществеността. 

 РИОСВ-Русе си сътрудничи с органите на изпълнителната власт в следните посоки: 

 съгласуване и консултации на преписки, свързани с инвестиционни предложения по Глава 

Шеста от ЗООС; 

 участия в съвместни заседания и комисии по възникнали извънредни ситуации в трите 

области Русе, Разград и Силистра; 

 повишаване на екологичната култура и съзнание на гражданите 

 съвместен контрол по спазване на изискванията на Регламент 1013/2006 за трансграничен 

превоз на отпадъци със структурите на Агенция „Митници“ 

 съвместен контрол относно спазването на екологичното законодателство с регионалните 

структури на МВР, областните администрации в областите Русе, Разград и Силистра, както 

и с БДДР-Плевен и РЛ към ИАОС.  

В началото на 2021 г. е проведена работна среща с ръководството на Гранична полиция – Русе 

във връзка с координация на действията при трансграничен превоз на отпадъци и спазване на 

изискванията на Регламент 1013/2006. 

Експертите на РИОСВ-Русе взеха участия в заседанията на Временната комисия за проучване 

на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и отпадъците в 

Община Русе.  

През месец май експерт от направление Атмосфорен въздух взе участие в Програмен съвет за 

оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ), сформиран със заповед на кмета 

на община Русе, относно разработване на Програма за намаляване нивата на замърсителите и 

достигане на нормите за КАВ по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на гр. 

Русе за периода 2021-2026 г. 

През годината директорът е участвал в заседанията на областния оперативен щаб към 

областния управител на област Русе във връзка с коронавирус COVID-19.   
Извършени са съвместни проверки с представители на МВР по Закона за управление на 

отпадъците на територията на кариери в област Разград. Не са установени нарушения. Съвместно в 

с РПУ Бяла са контролирани дейностите с ИУМПС в района на Община Борово. Дадени са 

предписания, които са изпълнени в срок. 
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 Представители на РИОСВ-Русе са участвали в заседания на комисии към Обласните дирекции 

по земеделие в Русе, Разград и Силистра по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските 

земи за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.  

От РЗИ – Русе е извършен анализ на здравния риск на населението на гр. Русе във връзка с 

продължаващите оплаквания за неприятни миризми. Информацията показва, че установените нива на 

органични замърсители не биха повлияли върху здравето на жителите на град Русе. 

Извършени са съвместни проверки с представители на МВР по Закона за управление на 

отпадъците на територията на кариери в област Разград. Не са установени нарушения. Съвместно в 

с РПУ Бяла са контролирани дейностите с ИУМПС в района на Община Борово. Дадени са 

предписания, които са изпълнени в срок. 

5. Анализ на дейностите по други текущи задачи 

 Подготвена е информация за периода 2016 г. – 2020 г. относно осъществената контролна 

дейност на ВиК оператора на ГПСОВ – Разград, във връзка с подадено заявление за достъп до 

информация, попадено от „Център за съзидетално правосъдие“ – Разград.  

 Във връзка със започнало досъдебно производство и в изпълнение на Постановление на ОД на 

МВР-Силистра е изготвена писмена информация за осъществения контрол на МПП с оператор 

„Аполо – 35” ЕООД в гр. Главиница. 

 Изготвена е информация по подадено заявление за достъп до информация от Българска 

асоциация по водите относно качеството на заустваните отпадъчни води от всички ГПСОВ на 

територията на РИОСВ-Русе, за периода от 2008 г. до 2020 г.   

 През месец май 2021 г. експерти на РИОСВ-Русе участваха в заседание на Временната 

комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния 

въздух и отпадъците в Община Русе. Директорът на екоинспекцията Анатоли Станев докладва за 

резултатите от съвместната проверка с Община Русе на брикетна фабрика по жалба на жители на гр. 

Русе.  

 Изготвени са писмени отговори до: Окръжна Прокуратура - Силистра – във връзка със 

следствено дело, отнасящо се до управление на отпадъци от „Надин 22“ ЕООД на площадка в с. 

Калипетрово, община Силистра; ОД на МВР – Русе във връзка с проверка по писмо на община Русе 

за замърсен терен. 

 Представена е писмена информация до Инспектората на МОСВ по два сигнала. 

  Взето е участие във форум, организиран от областния управител на област Русе, като една от 

темите е била свързана с въздуха в град Русе. 

По преписка на Районна прокуратура – Русе е предоставена информация за преприети 

действия по отношение площадка за съхранение на опасни отпадъци, собственост на терена „ПБРП“ 

АД и оператор „КЛМ Еко“ ЕООД. 

По искане на РП-Кубрат и ОД на МВР – Разград е извършена проверка на Община Кубрат за 

изпълнение на изискнванията на чл. 19 от ЗУО. На кмета на Община Кубрат е съставен е АУАН. 

Издадено е НП за 3000 лв, което е влязло в сила. 

През 2021 г. са изготвени становища във връзка с процедури по издаване/актуализация на 

комплексни разрешителни на 3 животновъдни и 5 промишлени обекта.  

Взето е участие в около 92 заседания на съдилища, във връзка с процедури по обжалване на 

издадени наказателни постановления.   

През 2021 г., експертите са взели участие в общо 27 /22 – през 2020 г. (тематични обучения), 

организирани от Института за публична администрация, 1 обучение, организирано от ИАОС, 2 

обучения, организирани МОСВ, 1 обучение – от АСУОС и 1 обучение, организирано от Омега Софт. 

Експертите от РИОСВ-Русе са взели участия в 106 Държавни приемателни комисии за 

приемане на строежи, докато през 2020 г. са били 68. 

 През 2021 г. са изготвени 6 писмени отговора по парламентарни питания.  

 През 2021 г. се наблюдава тенденция към увеличаване на броя на входящите и изходящите 

преписки в сравнение с 2020 г. Ежедневно в деловодството на инспекцията са заведени около 45 

входящи писма/преписки, като в това число са включени обработените пътни листи по сигнали и 

жалби, които са общо 898. Средномесечният брой входящи преписки през 2021 г. е бил около 944, а 

през 2020 г.  - 797 на различна по естество кореспонденция. Средномесечният брой на изходящата 

кореспонденция е около 597, като през 2020 г са били около 447 писма. 
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 През 2021 г. са актуализирани следните вътрешни нормативни актове:  

 Процедурата за работа с жалби и сигнали за нарушения на екологичното законодателство  

 Вътрешни правила за планиране, извършване и  отчитане на контролни проверки в РИОСВ-

Русе 

 Методика за определяне на риска на промишлен обект 

 Изготвени са Вътрешни правила за реда и начина за разглеждане на постъпили сигнали и 

защита на подателите на сигнали за корупция, конфликт на интереси и несъвместимост и 

информация за постъпили и отработени сигнали, при спазване изискванията на ЗПКОНПИ в 

РИОСВ - Русе 

 В срок и съгласно указанията са изпълнени дадените указания от контролиращите органи. 
 

ІІІ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТТА: 
 

 Изготвяне и успешно изпълнение на Годишния план за контролната дейност през 2022 г.; 

 Изготвяне и изпращане в МОСВ на предложения за изменение на нормативната уредба в 

областта на опазване на околната среда;  

 Подобряване на взаимодействието с другите институции и местни органи на изпълнителната 

власт, както и с представителите на обществеността; 

 Разработване на нови и актуализиране на действащите вътрешни правила и процедури; 

 Продължаване на работата по дигитализация на досиетата на контролираните обекти; 

 Подобряване на административния капацитет на РИОСВ-Русе, чрез участия в различни 

тематични обучения/семинари, както и извършване на качествен подбор при провеждане на 

конкурсните процедури; 

 Подобряване на административното обслужване на гражданите и намаляване на 

административната тежест, чрез процедурите за електронен обмен между институциите; 

 Обучение на служителите и прилагане на принципите за зелена администрация и кръгова 

икономика; 

 Провеждане на периодични обсъждания/дискусии между експертите, свързани с конкретни 

случаи и/или проблеми по прилагане на екологичното законодателство в различните обекти. 

 


