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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. април 2022 г. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

 През м. април 2022 г са постановени 17 бр. Решения – 16 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл. 13, 

ал.3, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

 През м. април са издадени 117 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за 

инвестиционни предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 Постъпили са 90 бр. уведомления за Горскостопански програми и План-извлечения за 

сеч. 

 Издадени са 3 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 5 решения за 

преценяване необходимостта от ЕО и 2 решения за прекратяване на процедура. 

 Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста 

на ЗООС. През периода са постъпили 133 уведомления за инвестиционни 

предложения, от тях за 108 бр. е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

 Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

 През м. април са направени 77 проверки на 77 обекта. Дадени са 41 предписания. 

 Извършени са 3 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 1 екземпляра от вида 

Обикновен мишелов от с. Стефаново, общ. Ловеч; 1 екземпляр от вида Горска ушата 

сова  от гр. Плевен; 1 екземпляр от вида Малък ястреб от с. Въбел, общ. Никопол, 

които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане. 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  април 2022 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 10 бр. проверки, в т.ч. 9 бр. проверки по компонент 

„въздух“ и 1 бр. проверки по фактор „шум“. Съставени са 9 бр. протоколи, вкл. 5 

протокола от индивидуални проверки, 3 протокола от КПКД и 1 протокол от проверка на 

обекти с КР. Така описаните проверки включват 8 планови и 2 извънредни проверки. 

Извънредните проверки са по сигнали. 

Издадено е  1  бр. предписания, което е изпълнено в рамките на месеца. 

Проверени са 10 бр. протоколи от СПИ, представени с 4 бр. доклади, оценени са за 

съответствие с изискванията на Наредба №6/1999 г.  

Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за 

проведени СНИ на емисии. 

Извършена е една планова проверка на обект, подлежащ на контролна по Наредба 

№ 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване на бензини. 

По получени сигнали са извършени две извънпланови проверки на обекти за 

контрол по прилагане на нормативните изисквания по чл. 17, ал. 2 от Закон за чистотата 

на атмосферния въздух. 
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Предложени са за утвърждаване и са утвърдени 7 бр. Планове за управление на 

разтворителите. 

Във връзка с периодичната оценка на КАВ са изготвени: 

- Месечен доклад за концентрации на ФПЧ10 в АС – Плевен, Ловеч и Никопол и 

дейностите на РИОСВ и съответните общински администрации, за намаляване 

нивата на ФПЧ10, за предходния месец. 

- Тримесечен доклад за състоянието на КАВ в гр. Никопол по обслужване на 

Съвместна българо-румънска система за контрол на КАВ, за І трим. на 2021 г.; 

Акценти за месец април 2022 г.: 

 Проверки на данни в планове за управление на разтворителите (по документи и на 

място) за предходната 2021г. за инсталации, работещи с разтворители, попадащи в 

обхвата на изискванията на Наредба №7/2003г. 

 Изготвена и изпратена обобщена годишна информация по прилагане на ПМ по 

наредбата по чл.11а от ЗЧАВ за 2021г. 

 

Води 

През месец  април 2022 експертите от направление „Опазване на водите” са 

извършили/участвали в общо 14 бр. проверки, от които: 

- 9 бр. планови проверки, включващи 7бр. индивидуални планови проверки /4 бр. с 

контролен мониторинг/, 1бр. проверка на обект с КР и 1 бр. КПКД 

- 4 бр. извънредни проверки, включващи 1бр. участие в проверка по постъпила 

жалба, 1бр. КПКД по получен сигнал, 2 бр. индивидуални проверки /1бр. за 

пломбиране на авариен савак и 1бр. по ЗООС за констатирани отпадъци/   

По постъпили сигнали/жалби в РИОСВ са изготвени 2 бр. отговори до 

сигналоподателите. 

През отчетния период са изготвени 2бр. покани за съставяне и връчване на 

констативни протоколи за налагане на текущи санкции по реда на ЗООС.  

В Геоинформационната система за управление на водите и докладване /ГИСУВД/ 

регулярно се въвеждат протоколи от собствен и контролен мониторинг на отпадъчни 

води на обектите с издадени разрешителни за заустване, както и констативни протоколи и 

протоколи от извършените проверки през отчетния период. 

През м. април 2022 г. са изпълнени/изготвени също: 

- 2 бр. - становища до БДДР във връзка с искания за продължаване срока на 

действие на разрешителни за ползване на воден обект за заустване в повърхностни 

води; 

- 1 бр. писмо за анализ и становище от БДДР по компетентност за състояние на 

повърхностен воден обект, във връзка извършено пробонабиране и резултати от 

анализ на води. 

- 3 бр. писма за участия в ДПК и МК 

- 1бр. подготовка на информация за ЗДОИ 

-  2бр. доклади до Директора на РИОСВ – Плевен 

- 1бр. писмо за удължаване на срока на дадено предписание 

-  Работа по Регионален  доклад за състоянието на околната среда през 2021 г., част 

Води. 

- 3бр. писма до други институции и титуляри на РЗ 

Експерти от направление „Опазване на водите” са взели участие в 2 бр. ДПК  

Акценти за месец април 2022 г.: 

- Провеждане на контролен мониторинг по Заповед № РД-1093/29.12.2021 г. на 

МОСВ   

- Извършени извънредни проверки по постъпили жалби и сигнали. 
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КПКЗ 

През април e осъщественa една планова  проверка на оператор с КР. Издадени са 

осем становища по глава VI от ЗООС. Прегледани са 12 ГДОС на оператори с КР. 

  

Химикали 

През април 2022 г. са извършени общо 3 бр. проверки по спазване на 

законодателството по химикали и контрол на риска от големи аварии, от които 2 бр. 

планови и 1 бр. извънредна. За проверявания период е дадено  1 бр. предписание, касаещо 

представяне на справка за химикали. Проведен е  извънреден контрол на предприятие с 

класификация нисък рисков потенциал на „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД по 

преместване на пломби на спрян от експлоатация резервоар със Заповед на Директора на 

РИОСВ Плевен (ПАМ). 

Проведен е планов  контрол  на 2 бр. потребители по веригата по Регламент 

1907/2006 (REACH). Извършени са 2 бр. проверки за спазване на реда и начина на 

съхранение на опасните химикали, не се констатираха несъответствия. Проведен е 

контрол в 1 бр. предприятие, които не се класифицирана като предприятия с рисков 

потенциал за спазване на изискванията на Глава 7, Раздел І на ЗООС. 

През април няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда. Изпратени са 2 бр. покани за връчване на 2 бр. АУАН за 

неспазване на приложени ПАМ. 

  На територията на РИОСВ  Плевен не са констатирани случаи на причинени 

екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за 

прилагане на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ. 

 

Управление на отпадъците 

За отчетния период експертите, извършващи контрол по управление на отпадъците, 

извършиха общо 43 бр. проверки, в това число: 

- 41 бр. индивидуални проверки, от които 4 бр. планови и 37 бр. извънредни  (24 бр. 

по писмо на ОДМВР Плевен и ОДМВР Ловеч; 3 бр. по писмо на МОСВ; 2 бр. по 

преустановяване образуването на отпадъци; 1 бр. последващ контрол; 7 бр. по постъпили 

сигнали). В рамките на осъществения контрол са дадени 36 предписания за привеждане 

дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 1 бр. при 

планови проверки и 35 бр. при извънредните.  

За констатираните нерегламентирани съхранения и дейности с ИУМПС са дадени 

предписания и ще се съставят АУАН за нарушения на ЗУО. 

За периода са издадени общо 14 бр. решения за издаване на регистрационни 

документи по чл. 35 от ЗУО, в т.число: 

 1 бр. решение за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци 

по реда на ЗУО; 

 2 бр. решения за дейности с отпадъци по реда на ЗУО; 

 1 бр. решение за изм.и/или доп. на разрешение за дейности с отпадъци; 

 1 бр. регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за третиране на отпадъци 

(изм.и/или доп.); 

 9 бр. решения за издаване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за 

събиране и транспортиране на отпадъци. 

 Извършена е класификация на 88 отпадъка на 65 фирми-генератори. Проверени и 

въведени в Excel формат са 549 идентификационни документи за транспорт на опасни 

отпадъци.  

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др. 

Акцент в контролната дейност през периода са:  

През отчетния месец са издадени 2 бр. АУАН и 1 бр. наказателно постановление по АУАН, 

съставени в предходен период, в размер на 1 400 лв.  
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За отчетния период в РИОСВ – Плевен са постъпили 6 сигнала по фактор 

„отпадъци“. Предприети са действия – проверка на място, отговор или  препращане по 

компетентност.  За констатираните нерегламентирани съхранения и дейности с ИУМПС 

при извършените извънредни проверки по сигнали и съвместни проверки с органите на 

МВР ще се съставят АУАН за нарушения на изискванията на ЗУО. 

 

Почви 

През м. април 2022 г. по компонент почви е извършена 1 планова индивидуална 

проверка на склад за съхранение на негодни ПРЗ в гр. Червен бряг. Констатирано е, че 

негодните ПРЗ са премахнати от склада и регламентирано са предадени за обезвреждане 

от собственика на имота, в който се намираше склада за негодни ПРЗ.  

Също така е взето участие в 1 планова проверка по КПКЗ на обект с издадено КР. 

Констатирано е, че условията, касаещи опазване на компонент почви от замърсяване, се 

изпълняват. 

Взето е участие в 1 ДПК. 

Една жалба е препратена по компетентност. 

Изготвена е информация по компонент почви за Годишен доклад за околната среда 

за 2021 г. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 19 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ, вкл. по ГДОС за 2021 г. на 

обекти с издадени КР. 

Поддържане на информацията за състоянието на складовете за негодни ПРЗ, която 

повечето общини докладват ежемесечно. 

Акценти за месец април 2022 г.: 

- Негодните ПРЗ от склада в гр. Червен бряг регламентирано са предадени за 

обезвреждане от собственика на имота, в който се намираше склада за негодни ПРЗ. 
 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността на направлението през м. април 2022 г. беше процедирането в 

кратки срокове на инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани 

с мерки за енергийна ефективност, изграждане на канализационни колектори, 

реконструкция на общински пътища, ремонт и изграждане на обществено значими сгради 

и други.  

Постъпили са 8 уведомления от общини за ИП за ремонт и реконструкция на 

общински пътища, В и К мрежа, ремонт и изграждане на обществено значими сгради и 

други. Процедирани са 53 инвестиционни предложения за изграждане на малки 

фотоволтаични инсталации за собствени нужди и за производство на ел. енергия. По 

мерки от ПРСР е постъпило 1 бр. уведомление за ИП.  

 

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 133 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 6 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО.  

Издадени са 3 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 5 решения за 

преценяване необходимостта от ЕО и 2 решения за прекратяване на процедура. 

Изготвени са 8 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 108 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  По текущите 

процедури са получени 15 становища от БДДР, РЗИ, ИАОС, ОД "Земеделие". 

Направена е една планова и 3 извънредни проверки. Няма предписания и АУАН. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 2 бр. планови проверки за спазване на условията от: 

- Решение № ПН169-ОС/2021 г. на РИОСВ - Плевен за съгласуване на ИП 

"Изграждане на свободно разположена, едноетажна стопанска постройка за съхранение на 

селскостопанска продукция и инвентар, включително помещение за обитаване в нея" в 
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ПИ 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, попадащ в защитени зони BG0001493 “Централен 

Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”; 

- Решение № 40-ОС/2021 г. на РИОСВ - Плевен за съгласуване на ИП "Изграждане на 

мост в ПИ № 20996.8.89, свързващ ПИ № 20996.8.94 и ПИ № 20996.12.41, с. Дивчовото, 

общ. Тетевен", попадащи в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и 

BG0002128 “Централен Балкан - буфер”. 

Нарушения на условията в двете Решения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-47/26.04.2022 г. за 

изкопни дейности и полагане на водопровод в земл. с. Голяма Желязна, обл. Ловеч (до 

язовир Сопот). Дадено е 1 бр. предписание, което е изпълнено. Установено е, че сигналът 

е от компетентността на Община Троян. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 1 екземпляра от вида 

Обикновен мишелов от с. Стефаново, общ. Ловеч; 1 екземпляр от вида Горска ушата сова  

от гр. Плевен; 1 екземпляр от вида Малък ястреб от от с. Въбел, общ. Никопол, които са 

изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитено дърво от вида Летен дъб, 

землище гр. Луковит. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Сив 

папагал-Жако, включен в Приложение А на Регламент 338/97, с. Сопот, общ. Угърчин, 

във връзка с издаване на регистрационни карти. 

Извършени са 2 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Тетевен, 

кв. Полатен. Нарушения не са установени.  

 

АУАН и наказателни постановления месец април 2022г. 

 

Съставен е АУАН № 012/01.04.2022 г. срещу юридическо лице за това, че  

09.03.2022г в с.Брест, в дворно място третира отпадъци – 16 бр. ИУМПС в различна 

степен на разкомплектоване и др. отпадъци, без да притежава разрешение за  дейности с 

отпадъци по чл.35,ал.1 т.1 от ЗУО, след като такова се изисква. Нарушение по чл. 136, 

ал.2 ,т.3 в вр. с чл. 35,ал.1 т.1 от ЗУО; 

Съставен е АУАН № 013/21.04.2022 г. срещу физическо лице за това, че на 

06.02.2022г в имот № 37856.231.32 – частна държавна собственост, в землището на 

с.Коиловци изхвърлил строителни отпадъци – тухли ,керемиди, кирпич в количество 

около 12 куб. м. на неразрешено за това място – горепосочения имот. Нарушение по чл. 

133,ал.1 от ЗУО във вр с чл.5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци.  

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП № 017/28.04.2022 г. срещу физическо лице за това, на 14.07.2021г в дворно 

място в с.Дерманци, негова собственост, съхранява ИУМПС в различна степен на 

разкомплектоване, части и компоненти от МПС с обща площ около 1070 кв. м.к, което 

представлява дейност по третиране на  тези отпадъци съгл. параграф 1 т. 44 от 

допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУО – съхраняване на излезли от употреба моторни 

превозни средства т.е. извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 - 

съхраняване на тези отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им  по смисъла на Приложение  № 2 към параграф 1, т.13 от ДР на ЗУО, без 

да има издадено разрешение за третиране на отпадъци по реда на чл.67 от ЗУО във вр. с 

чл.35, ал.1,  т.1 от ЗУО като деянието не представлява престъпление. Нарушение по чл. 

133 , ал.3 , т.3 във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието глоба е 1400 лв.   

 Влезли са в сила следните НП: 
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 НП № 014/23.03.2022г. срещу физическо лице, за това, че на 21.01.2021г в с.Брест, 

общ. Гулянци извършва дейности по третиране на отпадъци – изкупува  и транспортира 

черни и цветни метали от битов характер и ИУЕЕО с общо тегло от 161,45  кг и 6.300 кг- 

отпадъчна мед, които закупила от друго физическо лице от същото село, без да има 

издадено разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО. Нарушение по чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО, за което е наложено наказание в размер на 

1400 лв. Постановлението е влязло в сила на 19.04.2022г 

     НП  № 019/23.03.2022г физическо лице за това, че на 09.06.2021г в с.Гиген , 

общ. Гулянци извършва дейности по третиране на отпадъци – изкупуване и 

транспортиране на черни  цветни метали от битов характер и ИУЕЕО с общо тегла от 308 

кг., които закупил от друго физическо лице от същото село, без да има издадено 

разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

Нарушение по чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО, за което е наложено наказание в размер на 1400 лв. 

Постановлението е влязло в сила на 09.04.2022г. 

  

       Наложени текущи/еднократни санкции по чл.69 от ЗООС: 

Издадено е Наказателно постановление №И-9-131-1/21.04.2022 г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на юридическо лице. Нарушението е за 

изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не 

отговарат на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в 

разрешителното за заустване, издадено на същото дружество. Размерът на месечната 

текуща санкция е 4049,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен. 

Констативният протокол на РИОСВ-Плевен за установяване на замърсяването е съставен 

в срока по чл.11, ал.2 от Наредбата за  вида, размера и реда за налагане на санкции при 

увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 

неспазване на определените емисионни норми и ограничения.  

Издадено е Наказателно постановление №И-9-132-1/21.04.2022г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на юридическо лице. Нарушението е за 

изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не 

отговарат на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в 

разрешителното за заустване, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща 

санкция е 1257,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен.  

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса 

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  

Бизнеса  

За периода от 01.04 до 30.04.2022 г. е извършено: 

- Издадени са 3 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 5 решения за 

преценяване необходимостта от ЕО и 2 решения за прекратяване на процедура. 

- По мерки от ПРСР е постъпило 1 бр. уведомление за ИП.   

- Проведени са процедури по 8 уведомления от общини за ИП за ремонт и 

реконструкция на общински пътища, ВиК мрежа, ремонт и изграждане на 

обществено значими сгради и други.   

- През м.април са постъпили 53 уведомления за изграждане на ФЕЦ, които не 

подлежат на процедура по реда на ЗООС. 

- Изготвени са 8 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 108 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 
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Обществеността  

- Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния 

период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда. 

- Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 

провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на 

дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет 

страницата на РИОСВ Плевен са публикувани предприети действия по постъпили 

сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни 

проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец. 

- През месец април 2022 г.  са постъпили и обработени общо 10 бр. сигнала и 1 бр 

жалби. За всички са предприети  своевременно съответните действия – проверка на      

място,отговор,препращане по компетентност 

 

- По повод 22 април- Ден на Земята, РИОСВ- Плевен и БДДР подпомогнаха 

организацията на няколко инициативи: 

 В ПГЕХТ „Професор Асен Златаров“ – Плевен се проведе екологична дискусия. 

 В НУ „ Единство “- Плевен се проведоха открити уроци. На 19 април беше 

представена презентация на тема „Инвестираме в нашата планета “. Презентацията 

беше предоставена и на други детски и учебни заведения. 

 На 21 април в  ОУ „Петър Берон“ се проведоха много инициативи и конкурси 

по случай Деня на Земята: рисунка на асфалт- „Земята безценен дар“, конкурс- 

ревю от отпадъчни материали, конкурс- изработване на предмети от отпадъчни 

материали, засаждане на билки, конкурс- изработване на икебана от живи цветя, 

почистване на двора- поливане и окопаване. 

 Бяха раздадени грамоти от РИОСВ- Плевен и БДДР- Плевен 

 

 

 

Приложение – таблична част. 


