
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец април 2016 г.  

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 103 проверки на 84 обекта, дадени 
са  22 предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 65 обекта са направени 83 планови проверки, дадени 19  предписания. 
 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 

На 20 обекта са направени 20 извънредни проверки, дадени 3  предписания.  
От тях: 

 по жалби – 2 бр.; 
 по сигнали – 5 бр.; 
 последващ контрол – 4 бр.; 
 други –9 бр. в т. число  за прилагане на ПАМ,  за екземпляри от защитени видове в безпомощно 

състояние, проверки съвместно с други проверки в региона, за промяна на санкция. 

 
АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда 
През отчетния период са извършени 4 бр. планови комплексни проверки по повече от един компонент 
или фактор на околната среда. Дадени са 3 бр. предписания за привеждане на дейността на обектите в 
съответствие с нормативните изисквания. 
  
Проверки по КПКЗ: 
Извършена е планова проверка на Инсталация за интензивно отглеждане на свине с оператор 
„Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен. 

 
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори” 
Наказателна дейност 
Приложена е превантивна ПАМ на „Топлофикация – Плевен” ЕАД в гр. Плевен, за предотвратяване 
експлоатацията на Парогенератори № 4 и № 5, във връзка с непостигнати норми на емисии за големи 
горивни инсталации. 
Прекратена е текуща санкция на мебелно предприятие „Велга” ООД, гр. Ловеч, поради временно 
спиране експлоатацията на котли с наднормени емисии. 
 
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 
Във връзка с изпълнението на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ са извършени: 
- Участие в Общински програмен съвет за управление на КАВ – Троян, за обсъждане на представен 
предварителен вариант на общинска програма за намаляване емисиите на ФПЧ10. Внесени са редица 
забележки от страна на РИОСВ за коригиране и допълване на програмата. 
- Анализ на представените, съгласно дадени предписания, месечни отчети на Общини Плевен и Ловеч  
за извършените през предходния месец дейности за намаляване нивата на ФПЧ10.  
 
Във връзка с текущата оценка на състоянието на КАВ са изготвени: 
- шестмесечен доклад за  състоянието на КАВ през отоплителния период 01.10.2015 – 31.03.2016 г., по 
показател ФПЧ10, по данни от АИС Плевен, Ловеч, Никопол; 
- тримесечен доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав (за гр. Никопол); 
- тримесечен доклад за нивата на ПАВ (бензопирен); 
- месечен доклад до МОСВ и ИАОС за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол, както и за 
дейностите на РИОСВ за контрола и намаляването им; 
- месечна информация за сайта на РИОСВ за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10. 
 
Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 



Изготвени са общо 9 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ – 6 бр. на „Златна Панега 
Цимент” и 3 бр. на „Топлофикация Плевен” ЕАД. 
За отчетния период са получени и проверени 3 бр. доклади от собствени периодични измервания, за 6 
бр. източника (пробовземни точки).  
 
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г. и Наредба за НДЕ от ГГИ 
Извършени са 4 бр. проверки по Наредба № 1 и 1 бр. по Наредбата за НДЕ от ГГИ. 
Три от проверките са проведени в рамките на планови комплексни проверки. 

 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 
За отчетния период са извършени 4 бр. проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г., 2бр. 
от тях в рамките на КПКД, издадено е 2бр. предписание, отнасящи се към отчетността по 
разтворителите. Регистъра на инсталациите, извършващи дейности с разтворители е допълнен с 1бр. 
инсталация и е вписана  промяна в обстоятелствата за 1бр. инсталация. Утвърдени са 3бр. планове за 
управление на разтворителите.  
Проведени са 2 бр. проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ, проверени са 
потребители на продукти за покрития от обхвата на наредбата. Подготвена е и е изпратена обобщена 
информация по прилагане на Програмата за мониторинг по Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ за 2015г.  
 
Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, 
които нарушават озоновия слой и прилагане на Регламент № 517/2014, относно някой 
флуорсъдържащи парникови газове. 
През отчетният период са  извършени 2 бр. планови проверки.  

Контрол на ЛОС по Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на ЛОС  при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини..  
През отчетния период са извършени 2 бр. планови  проверки. 
 
Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”: 
Проведена е една планова проверка по КПКЗ в обект с издадено комплексно разрешително - „Хибриден център 
по свиневъдство” в с. Дисевица, общ. Плевен.  
 
Издадени предписания при всички проверки: общо  2 бр. предписание, в това число:  

- за провеждане на СПИ на емисии – 1 бр.; 
- за уведомяване на РИОСВ  – 1 бр. 

 
Участия в Държавни приемателни комисии – 4 бр. 
 
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на 
ЗЗШОС: 
За периода е извършени 3 бр. планови проверки, в това число на 1 обект с издадено КР. 
Анализирани са резултатите от представени 2 бр. доклади от СПИ на шум от промишлени източници и 
от 2 бр. протоколи от планов контролен мониторинг на шум. 
Изготвени са 2 бр. вътрешни становища по процедури за преразглеждане на КР, 3 бр. по годишни 
доклади на оператори с КР и 4 бр. вътрешни становища по процедури за оценка необходимостта от ЕО 
и ОВОС.  
 
Направление „Води“  
През м.април са направени  общо  4 бр.планови проверки , от които 1 бр.  проверка речни легла на 
територията на община Левски, участие в 2 бр. планови КПКД и  участие в 1 бр. планова КПКЗ  на  
инсталация с комплексно разрешително. През периода са направени  4 бр. извънредни проверки  на 
обекти, формиращи отпадъчни  води. Проверките са  както следва: 1бр.  проверка по сигнал, 1 бр. - по 
постъпила жалба, 1 бр.  проверка  -  последващ контрол по изпълнение на предписание, 1 бр.  проверка 
на обект с  вземане на проба от отпадъчни води.  Изготвена е преписка и е направено предложение за 
налагане  на текуща санкция на  Кондов Екопродукция ЕООД, въз основа на което е издадено НП. 
 



Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”: 
През отчетния период са извършени 62 бр. индивидуални проверки, от които 60  бр. планови (38 бр. са 
за осъществяване на контрол върху чистотата на общинската и републиканска пътна мрежа, речните 
легла и прилежащите им територии) и 2 бр. извънредни. От извършените извънредни проверки, 1 бр. е 
за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания и 1 бр. във връзка с подадено 
уведомление за прекратяване класификация на отпадъци. 
Взето е участие в 4 бр. комплексни проверки ( 3 бр. проверки по повече от един компонент или фактор 
на околната среда и 1 бр. на обект с издадено комплексно разрешително).  
При проверките са дадени 12 бр. предписания. 
Съставен е 1 бр. АУАН по чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО на физическо лице за извършване на 
нерегламентирани дейности с ИУМПС. 

 
По направление почви през м. април 2016 г. са извършени 4 проверки (2 планови и 2 извънредни 
проверки). Плановите проверки са на 1 площадка с контейнери Б-Б куб за съхранение на негодни и 
излезли от употреба ПРЗ и 1 на животновъден обект (ЖО). При плановата проверка на площадката с 
Б-Б кубовете е дадено 1 предписание за уведомяване на дружеството, което извършва гаранционно 
обслужване на Б-Б кубовете за направените констатации от проверката. Предписанието е изпълнено. 
Извънредните проверки са по 1 жалба и 1 е последващ контрол. Жалбата е срещу ЖО, от който се 
формира оборски тор и нямат площадка за събиране на тор. Дадено е 1 предписание, което ще бъде 
проследено чрез последващ контрол. При проверката, която е последващ контрол е констатирано, че 
предписанията са изпълнени. 

 
Направление „ОХВ“ и контрол на риска от големи аварии с „ОХВ“ 
Извършени са 2 бр. проверки, от които 1 бр. планова и 1бр. извънредна проверка  на обект  с висок 
рисков потенциал по реда на Глава 7, раздел І от ЗООС. Извънредната проверка е извършена за 
прилагане на ПАМ, тъй като оператора  не  извършва дейност и е подал искане  в МОСВ за отмяна на 
разрешителното по чл.104, ал.1 от ЗООС. През отчетния период не се констатирани нарушения на 
законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ. Взето е участие в 
проверки за чистотата на пътищата на населените места и  речните легла.  

 
Дирекция “Превантивна дейност”: 
- 23 решения по ОС по ЗБР (в т.ч. 1 бр. по АПК) 
- 104 бр. крайни писма-преценки по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС  
За направление "ЕО и ОВОС": 
- 6 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  
- 2 бр. решение за прекратяване на процедури по ОВОС; 
- 1  бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 
- 7 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от ЕО – 3 
бр., преценяване необходимостта от ОВОС – 4 бр.); 
- 65 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в 
обхвата на глава 6 от ЗООС; 
- 6 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и 
неточности по процедурите; 
- 6 бр. писма до БДУВДР за консултации – становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно 
допустимостта на ИП спрямо режимите определени в утвърдените планове за управление на речните 
басейни и планове за управление на риска от наводнения; 
- 6 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по отношение на степента на значимост на 
въздействието на риска за човешкото здраве; 
- 15 други писма (смяна на възложител, удължаване срокове, МОСВ и др.); 
По Плана за контролна дейност за 2016 г. са направени общо 2 броя проверки по документи. 
 
Направление Биологично разнообразие и защитени територии: 
- Извършени са планови проверки за спазване на режими, определени със заповедите за обявяване на  
защитени местности "Петко бунар", земл. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч,  "Бялка" - ПИ №246076, з-



ще с. Голец, общ. Угърчин, Община Тетевен,  Десеткар, с.Черни Вит, подотдел 1010 "л" по ГСП на ТП 
ДГС Етрополе, ГСУ Ч. Вит. Нарушения не са констатирани.  
- Извършена е планова проверка в ПИ 200015, з-ще на с. Голец, общ. Угърчин, за спазване на режима, 
определен със заповедта за обявяване на  защитена зона  "Микре"BG0002088. Нарушения не са 
констатирани.  
- Извършена е проверка на Община Плевен, гр. Плевен, по сигнал ОИК-3-18/04.04.2016 за сечи в м. 
Дрян, с. Буковлък, попадаща в защитена зона “Река Вит” BG0000181. Сечите са съгласувани с 
Решение по ОС на РИОСВ - Плевен, а за установените незаконни има съставени актове за 
установяване на административно нарушение от Община Плевен. 
- Извършена е проверка  по сигнал ОИК-3-19/20.04.2016 за сечи в с. Петревене. Установена е гола сеч 
в поземлени имоти, представляващи природно местообитание 91H0*Панонски гори с Quercus 
pubescens, предмет на опазване в защитена зона “Карлуково” BG00001014. Сечта не е съгласувана от 
РИОСВ - Плевен по реда на Наредбата по ОС, а е разрешена от кмета на Общината, въпреки забраната 
за сеч на групи и единични дървета, определена в заповедта за обявяване на другата защитена зона, в 
която попадат имотите - “Карлуковски карст” BG0000332. Поради установеното повреждане на 
местообитание 91H0*Панонски гори с Quercus pubescens е уведомена Районна прокуратура Луковит. 
- Извършена е  извънредна проверка по сигнал №ОИК-3-21/2016 г. за строителство в ПИ 
№№44327.379.68, 44327.379.67, з-ще гр. Луковит, попадащи в защитени зони "Карлуково" и ЗЗ 
"Карлуковски карст".  Установено  е, че има изградени три сгради и водно огледало. Извършеното 
строителство не е съгласуване от РИОСВ - Плевен по реда на Наредбата по ОС. Уведомени са РО НСК 
Ловеч и БД за незаконно строителство. 
- Изпратен е екземпляр в безпомощно състояние от защитен вид - Белоопашат мишелов, в Спасителен 
център-Стара Загора  
-Пуснат е на свобода в подходящ район екземпляр от защитен вид - Бял щъркел. 
- Извършена е планова проверка на  зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа. Нарушения не са установени. 
Извършена е планова проверка на защитено вековно дърво от вида Черница, находящо се в двора на 
училището в с. Горни Дъбник, общ. Д. Дъбник. 
- Извършена е извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Ръждивоврато кенгуру. 
  
- Постъпили са   118 бр.  уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи 
провеждане на сечи. 

 
Издадени наказателни постановления: 
 

Нарушител НП, лв. 
Нарушена 
разпоредба 

Описание на нарушението 

"МБАЛ проф.Д-р 
Параскев Стоянов" 

АД 100 
чл.18, т.1 във вр. 

чл.36, ал.1 от ЗЧАВ 

Не е провело емисионен контрол под формата на СПИ на 
емисиите в атмосферния въздух от неподвижен източник в 

периода от 01.01.2014г. До 31.12.2015г. 

"БИО ЕНЕРДЖИ" 
ООД 100 

чл.18, т.1 във вр. 
чл.36, ал.1 от ЗЧАВ 

Не е провело емисионен контрол под формата на СПИ на 
емисиите в атмосферния въздух от неподвижен източник в 

периода от 01.01.2014г. До 31.12.2015г. 

"МБАЛ-Луковит" 
ЕООД 100 

чл.18, т.1 във вр. 
чл.36, ал.1 от ЗЧАВ 

Не е провело емисионен контрол под формата на СПИ на 
емисиите в атмосферния въздух от неподвижен източник в 

периода от 01.01.2014г. До 31.12.2015г. 

ФЛ 300 
чл.133, ал.1, т.3 от 

ЗУО 

Не е предал ИУМПС на площадка за съхранение или в 
център за разкомплектоване на ИУМПС. Установено е при 

проверката, че се съхраняват 30 бр. ИУМПС. 

ФЛ 100 
чл.31, ал.2, т.1 от 

ЗЛР 

Изкупила 30 кг. Свежо тегло цвят лечебна иглика без да е 
уведомила РИОСВ-Плевен за организирания от нея 
билкозаготвителен пункт в с.Галата, общ.Тетевен. 

ФЛ 200 чл.12 от ЗЛР 

Изкупила 30 кг. Свежо тегло цвят лечебна иглика в 
нарушение на Заповед №РД 0097/26.2.2016г. Изд на 

основание чл.10, ал.5 от ЗЛР. 

 
Издадено е 1 Наказателно постановление по реда  на чл.69 от ЗООС, с което се налага текуща санкция на 
„Кондов Екопродукция“ ЕООД в размер на 3234.00 лв. за замърсяване на воден обект. 
 



АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 
ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕС И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 
КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 
 
С цел предотвратяване на административни нарушения, свързани с опазването на околната 
среда, през месец април 2015 г. са приложени 2 бр. ПАМ: 

- За временно ограничаване дейността на оператора на Инсталация за производство на 
топлинна енергия, стопанисвана от “Топлофикация – Плевен” ЕАД, изразяваща се в недопускане  
експлоатацията на енергийни парогенератори ЕПГ № 4 и ЕПГ № 5 (държани в резерв). 
Непредприемането на настоящата мярка би позволило експлоатиране на голямата горивна 
инсталация ГГИ № 2, състояща се от енергийни парогенератори ЕПГ № 4 и ЕПГ № 5 с изпускащо 
устройство (комин) № 2, без да е доказано привеждането в съответствие с приложимите  към 
инсталацията изисквания и норми за допустими емисии, влезли в сила на 01.01.2016 г. 

- Пломбиране на 16 броя резервоари на територията на „Петролна база Плевен“ на оператор 
„Нафтекс Петрол“ ЕООД във връзка с подадено от дружеството уведомление по чл.103, ал.5, т.4 от 
ЗООС за преустановяване на дейност в „Петролна база Плевен“ и искане за отмяна на разрешително 
за експлоатация №15/2006 г. по чл.104, ал.1 от ЗООС, изменено с решение № 01-15/2010 г. на 
предприятие с висок рисков потенциал „Петролна база Плевен“, гр. Плевен; 

 
Преустановяване експлоатация на общински депа 
Във връзка със започване работата на Регионален център за управление на отпадъците – Луковит,  са 
издадени заповеди за преустановяване експлоатацията на 4 бр. общински депа в общини Луковит, 
Тетевен, Ябланица и Червен бряг. 
 
Извършени проверки за наличие на замърсяване с отпадъци (локални сметища) на речните 
легла и прилежащите им територии  
Предприетите действия от страна на РИОСВ Плевен, в изпълнение на Заповед № РД-114/12.02.2015г. 
и Заповед № РД-ОП-9/04.02.2016г. на Министъра на околната среда и водите, са постигнали 
необходимия ефект. При извършените през 2016 г. проверки не са установени нерегламентирани 
замърсявания с отпадъци (локални сметища) в проверените участъци от речните легла и прилежащите 
им територии в землищата на 121 селища. Предписанието на РИОСВ Плевен, дадено на кметовете на 
общини за оглед и при необходимост почистване на речните легла, е изпълнено. Предприети са мерки 
от страна на общинската администрация за постигане на качествен резултат за чистотата на речните 
корита, в сравнение с 2015г., когато е установено наличие на нерегламентирани замърсявания с 
отпадъци на територията на 4 общини, в 11 участъка на различни речни легла.  
 
 
 
 
 
Директор РИОСВ – Плевен:  
  
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА 


