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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. Декември 2022 г. 

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 

осъществената контролна дейност 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 6 

решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 1 решение за 

прекратяване на процедура по ОВОС и ЕО.  

- Изготвени са 6 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС 

(в т.ч. 4 бр. за ОВОС и 2 бр. за ЕО). От постъпилите 107 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми за 91 броя е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС. Изискана е допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и 

неточности по едно уведомление. 

- Одобрени са Годишни доклади за наблюдение и контрол при прилагане на ОУП на 

общини Угърчин и Троян. Изискана е допълнителна информация за отстраняване на 

непълноти и пропуски в ОУП на общини Пордим и Белене.  

- През м. декември са постановени 24 бр. Решения – 15 бр. по чл. 18 и 9 бр. по чл.2, ал.5, §2, 

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). 

- Издадени са общо 130 бр. преценки по чл. 2, ал. 2, от Наредбата за ОС, за инвестиционни 

предложения, планове, проекти и програми (ИП, П,П,П), от които 108 бр. са за ИП, 

П,П,П, за които не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от 

Наредбата за ОС.  

- През м. декември в РИОСВ - Плевен са постъпили 43 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения за сеч и предписания за санитарни/ 

принудителни сечи. 

 

 

Tекущ контрол:  

 

През месец декември експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 56 проверки на 55 обекта в т. 

ч. 34 планови проверки и 22 извънредни проверки. Дадени са 11 предписания. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки за изпращане на защитени видове от Приложение №3 

на ЗБР - 1 екземпляр от вида Малък ястреб и 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов от гр. 

Плевен, в Спасителен център-Стара Загора. 

 

Извънредни проверки: 

През декември 2022 г. от експертите са направени общо 22 извънредни проверки по ЗЧАВ,  ЗУО, 

ЗБР, и ЗООС, в това число 11 проверки за последващ контрол и 2 по сигнали. 

 

Административно наказателна дейност 

През месец декември са съставени 3 бр. АУАН. 

Влязло е в сила едно НП на стойност  2000 лв.  

Сключени са две споразумение по чл. 58г от ЗАНН за обща стойност 7700 лв. 
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Издадено е едно постановление за налагане на текуща санкция. 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената месечна 

контролна и административно наказателна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец Декември 2022г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в 

общо 4 бр. проверки (4 бр. по компонент „въздух”) в 4 бр. обекти. Съставени са 4 бр. протоколи, в 

т.ч. 4 бр. протоколи от индивидуални проверки. От извършените 4 бр. проверки, 2 бр. са планови и 

2 бр. са извънредни. Извънплановите проверки са – 1 бр. за налагане на санкция на „Метаком СЛЗ 

инвест“ АД на базата на СПИ, 1 бр. проверка за утвърждаване на пробовземна точка на „Осъм“ 

АД. 

Проверени са 8 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители за въздух и шум.  

Публичният регистър на средните горивни инсталации е актуализиран във връзка с вписване на 

две нови СГИ, собственост на „Бонмикс“ ЕООД, на територията на гр. Ловеч.  

 

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади: 

  - Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и 

Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за предходния 

месец; 

  - Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 

за предходния месец и в сравнение с предходните две години. 

През изтеклия месец експерти от направлението са участвали в 1 (една) ДПК. 

През месеца са регистрирани 2 броя котли СГИ на „Бонмикс“, гр. Ловеч 

Изготвен доклад за КМ по въздух на „Фуражни храни“ 

Изготвен е Годишен график за обектите по шум за 2023 година. Планирани са обектите по 

въздух за 2023 година. 

Изготвени са писма до оператори, ИАОС, РЛ-Плевен, РДНСК-Ловеч и др. 

Акценти:  

 Планови проверки на обекти по Наредба за бои и лакове. Извънплановите проверките 

включват  присъствие на утвърждаване на пробовземна точка и налагане на санкция на база 

собствени периодични измервания на емисии от източници. 

 

Води 

През м. декември е взето  участие в извънредна проверка по ЗООС на обект „Коопдоверие 

Лесидрен“ ЕООД. 

Експерти от направлението взеха участие в 3 бр. ДПК  

Всички постъпили протоколи от проведен собствен мониторинг и от проведен контролен 

мониторинг са анализирани и разнесени в електронните досиета. 

В Геоинформационната система за управление на водите и докладване (ГИСУВД) регулярно се 

въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и контролен мониторинг на отпадъчни 

води на обектите с издадени разрешителни за заустване. 

През м. декември експерти от направлението са изготвили 13 броя становища/анализ по процедури 

ОВОС и КР 

Изготвено е становище относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 

на Наредба 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 

Акцент в контролната дейност на направление „води“ за м. декември е: 

- Работа по годишен план на РИОСВ – Плевен за 2023 г. 

- Участия на експерти в ДПК 
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КПКЗ 

През декември  2022 г. е осъществена 1бр.  извънпланова проверка. Дадени са 5 бр. предписания. 

Изготвен е 1 бр. доклад от проверка на обект с КР и са дадени 2 бр. становища по процедури по 

ОВОС. Взето е участие в 2 бр. ДПК. Изпратено е 1 бр. становище за удължаване на срок по 

предписание. 

 

Химикали, екологична отговорност 

През декември  2022 г. е извършена 1 бр. планова проверка  по Регламент (ЕС) № 2019/1020 

относно надзора на пазара и съответствието на продуктите, във връзка с нотификации от 

информационната и комуникационна система за надзора на пазара (ICSMS) за наличие на изделия 

със съдържание на опасни вещества, за които са въведени ограничение за употреба и пускане на 

пазара, съгласно Регламент 1907/2006 (REACH). Проверката се извърши за наличие на изделия 

(детски играчки) със съдържание на опасни вещества - 2 -  ethylhexyl) phthalate (DEHP) по 

отношение на които е въведено ограничение, вписване 51 от Приложение 17 на Регламент 

1906/2007 (REACH). Не се констатира наличието им в проверения обект. 

Проведен е планов контрол по  закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети (ЗОПОЕЩ)  на дружество, извършващо дейност по т.2 от Приложение №1 от 

ЗОПОЕЩ - дейност по управление на отпадъците, за което се изисква разрешение по ЗУО. Дадено 

е предписание за представяне на собствена оценка по ЕЩ, предписанието е изпълнено.  

Извършена е планова проверка по документи на  дружество „КОМУНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1221/2009  относно доброволното участие на 

организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS). 

За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда.   

 

Управление на отпадъците 

През декември 2022 г. експертите, извършващи контрол по управление на отпадъците, извършиха 

общо 28 бр.  проверки, в това число: 

- 11 бр. планови индивидуални проверки, 1бр. планова проверка КПКД, 15 бр. извънредни 

индивидуални проверки и и 1 бр. извънредна  КПКД. 

Извънредните проверки са извършени във връзка с  3 бр.  постъпили сигнали за нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци, 11 бр. последващ контрол на дадени предписания и 2 бр. във връзка с 

Меморандум за предаване на опасен отпадък от площадката на Сън Тур ЕООД на площадката на 

Монбат Рисайклинг ЕАД 

При направените проверки за отчетния период са издадени общо 7 бр. предписания за спазване на 

законодателството по управление на отпадъците, от които 5 бр. не са с неизтекъл срок за 

изпълнение и 2бр. са с изтекъл срок, за което ще бъде  съставен АУАН. 

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания на 1 бр. физическо 

лице, с.Дерманци за предаване на ИУМПС и на  1 бр.  дружество за предаване на химикали с 

изтекъл срок на годност,  се констатира неизпълнението им, за които ще се  предприеме 

административнонаказателна отговорност. 

Издадените разрешения и регистрационни документи по чл.35 от ЗУО, в т.ч откази и прекратени 

процедури за отчетния период са: 

-   3 бр. решение за прекратяване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за третиране на 

отпадъци;  

-   6 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци – 3 

бр. нови  и 3 бр. за изменение и допълнение на РД.  

През декември 2022 г. е съставен и връчен АУАН на дружество "Любо Метал" ЕООД гр.Плевен 

ЕООД за нарушение на чл.135,ал.1 т.1 във връзка с чл.44 ,ал.1 и ал.2 от ЗУО и във връзка с чл.10, 

ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2014г. 
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За констатирано нарушение на чл.136, ал.2 , т.4 предл. 2 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗУО на 

"Рисайклинг сървиз" ЕООД гр.София е съставен и връчен АУАН. 

За неизпълнение на дадени предписания на „Мелта-90“ АД за почистване на нерегламентирани 

замърсявания с отпадъци е изпратена покана за АУАН. 
 

Утвърдени са 47 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба 2.  

Въведени в Excel формат са 346 идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци.  

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

 

 Акценти в контролната дейност през периода са: 

-  извършени са извънредни проверки по постъпили сигнали за замърсявания с отпадъци и 

последващ контрол по изпълнение на дадени предписания за нерегламентирани площадки за 

ИУМПС.  

-  през декември 2022 г. е съставен и връчен АУАН на дружество "Любо Метал" ЕООД 

гр.Плевен ЕООД за нарушение на чл.135,ал.1 т.1 във връзка с чл.44 ,ал.1 и ал.2 от ЗУО и във връзка 

с чл.10, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2014г. 

- за констатирано нарушение на чл.136, ал.2 , т.4, предл. 2 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗУО на 

"Рисайклинг сървиз" ЕООД гр.София е съставен и връчен АУАН. 

- за неизпълнение на дадени предписания на „Мелта-90“ АД за почистване на 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци е изпратена покана за АУАН. 

 

Почви 

През м. декември 2022 г. по компонент почви е взето участие в 1 извънредна комплексна 

проверка (КПКД) по сигнал, касаещ наличие на варели с „отрова“ в горски фонд. По идентичен 

сигнал, касаещ наличие на замърсен участък от горски терен и наличие на 3 варела, РИОСВ 

Плевен е предприела действия по компетентност и води преписка с РП-Плевен.  

Взето е участие в: 

- 1 заседание на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие-Ловеч; 

- 1 ДПК. 

Изготвен е отговор по 1 сигнал, а 1 жалба е препратена по компетентност. 

Поддържане на информация за състоянието на складовете за негодни ПРЗ, която кметовете на 8 

общини докладват ежемесечно. 

 

Превантивна дейност 
ОВОС И ЕО 

През м. декември са процедирани в най-кратки срокове 13 инвестиционни предложения, планове 

и програми (ИП/П/П) на общини, свързани с реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари 

и съоръжения на територията на общини Априлци, Белене, Плевен, Пордим, детски площадки в 

Троян, преустройство на съществуваща абонатна станция в котелно за газова инсталация на 

детска ясла в Ловеч и др.  

През отчетния период в направлението са постъпили общо 107 бр. уведомления за ИП, П/П, 9 бр. 

искане за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО. 

Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 6 решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 1 решение за прекратяване на процедура 

по ОВОС и ЕО.  

Изготвени са 6 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС (в т.ч. 

4 бр. за ОВОС и 2 бр. за ЕО). От постъпилите 107 уведомления за инвестиционни предложения, 

планове и програми за 91 броя е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. Изискана е 

допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности по едно 

уведомление.  

При проведените през периода процедури са получени 26 бр. становища, от които 3 бр. от БДДР, 

18 становища от РЗИ – Плевен и Ловеч, 1 становище от ИАОС, 2 становища ОД „Земеделие – 

Плевен“ и др.  
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През отчетния период са извършени 17 бр. планови проверки по документи, от които 10 бр. за 

изпълнение на условия Решения за преценяване необходимостта от ОВОС и 7 бр. във връзка с 

издадени Становища по ЕО и Решения за преценяване необходимостта от ЕО, предвидени в 

Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2022 г 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена територия - ЗМ "Кайлъка" във връзка със 

съгласувана с писмо на РИОСВ-Плевен изх. №5810(1)/13.10.2022 г. дейност “Премахване на 

изсъхнали дървета и засаждане на фиданки от летен дъб, бяла върба и бяла топола” в защитена 

местност “Кайлъка”. Установено е, че сечта е започнала, като са премахнати част от 

съгласуваните с писмото изсъхнали дървета в участъка от хотел Кайлъка до бившия ресторант 

Самурай. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки за изпращане на защитени видове от Приложение №3 

на ЗБР - 1 екземпляр от вида Малък ястреб и 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов от гр. 

Плевен, в Спасителен център-Стара Загора. 

 

Проблеми при осъществяване на контролната дейност през текущия период: 

През месец декември 2022 г. не са възникнали обективни или субективни проблеми или 

причини, водещи до затруднение, отклонение или невъзможност за осъществяване на 

контролната дейност, извършвана на територията, контролирана от РИОСВ Плевен. 

Краткотрайни затруднения възникват, обаче при отклоняване на експертен ресурс за извършване 

на непланирани проверки по жалби, сигнали или други, които се обезпечават с предварително 

одобрени средства за осъществяване на планираната контролна дейност. 

 

АУАН и наказателни постановления месец декември 2022 г. 

Съставени АУАН през месец декември 2022г. 

 

АУАН №038/07.12.2022г. срещу юридическо лице от  гр.Плевен за това, че в периода от 

01.01.2022 г. до 30.11.2022 г. в гр. Плевен, община Плевен, Западна индустриална зона, ПИ с 

идентификатори 56722.652.41  е в неизпълнение на задължение да води отчетност по отпадъците 

по чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от 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 във 

връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл.135, ал. 1, т. 1, предложение 

първо от Закон за управление на отпадъците. Нарушение на чл.135, ал.1 т.1 във вр с чл.44, ал.1 и 

ал.2 от ЗУО вр. с чл.10, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2014 г. 

 

АУАН №039/14.12.2022г. срещу юридическо лице от гр.София за неизпълнение на условие 3.1. 

от т. III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци в 

регистрационен документ № 08-РД-356-02 oт 08.07.2021 г. на РИОСВ – Плевен, а именно: 

площадката за съхраняване на неопасните отпадъци да отговаря на следните изисквания: да 

позволява лесен достъп на транспортни средства, с които ще се извозват отпадъците за 

третиране; за ограничаване на свободния достъп до площадката да се предвиди ограда и 

контролно-пропускателен пункт; за измерване на количеството постъпващи или образувани 

отпадъци, площадката да е оборудвана с кантар; да е с подходяща настилка, която да осигури 

целогодишно безпрепятствено движение на транспортни средства; да се обособят зони за 

разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала. Нарушение 

по чл. 136, ал. 2, т. 4 предл. 2 във връзка с  чл. 35, ал. 3 от ЗУО. 

АУАН №010/14.03.2022г. срещу Община Х за това, че не е провела собствен мониторинг на 

отпадъчни води за 2021г. съгласно изискването на чл.174, ,ал.1 т.2 от Закона за водите и не е 

представила в инспекцията резултатите от такъв мониторинг, което нарушение е установено  при 

извършена на 16.02.2022г проверка от РИОСВ Плевен. Нарушение по чл. 174, ал.1,т.2 във вр с 

чл.200, ал.1, т.29 от ЗВ.  
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Издадени наказателни постановления: няма 

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

 

НП №026/09.11.2022г. на юридическо лице от  с.Чифлик, общ.Троян за това, че дружеството 

ползва воден обект като зауства отпадъчни води от експлоатацията на обект -хотел"Алфарезорт 

Палас"  в повърхностните води на р. Бели Осъм без необходимото за това основание – липса на 

разрешително за заустване на отпадъчни води от предприятието на юридическото лице в 

с.Чифлик във воден обект. Нарушение на чл.46, ал.1 т.3 ,буква"б" от Закона за водите. Размер на 

наложената имуществена санкция – 2000 лв. 

 

Сключени споразумения по чл.58г от ЗАНН: 

 

Сключено споразумение с изх.№ КП 463/06.12.2022г. за приключване на производство по АУАН 

№ 035/03.11.2022г за нарушение по чл. чл..35, ал.1 ,т.33 ,б."А" предл. І от ЗЗВВХВС вр с чл.6, 

параграф 1 вр с чл.5 от Регламент /ЕО/ № 1907/2006 за рег.-я, оценката, разрешаването  и 

ограничаването на химикали, с наложена имуществена санкция в размер на  7000.00 лв. 

 

Сключено споразумение с изх.№ КП 902/06.12.2022г. за приключване на производство по АУАН 

№ 035/03.11.2022г за нарушение по  чл.48,ал.1, т.3 вр с чл. 200,ал.1 т.6 от ЗВ, с наложена санкция 

в размер на  700.00 лв. 

 

Издадени НП за налагане на текущи/еднократни санкции: 

 

Издадено е Наказателно постановление №И-9-128-6/09.12.2022г.  от директора на РИОСВ-

Плевен за налагане на текуща санкция  на обект  на юридическо лице от гр.Троян  - 

промишлено предприятие за производство на дървесно влакнести плочи и шперплат, намиращо 

се в индустриална зона на гр. Троян.  Нарушението е за  замърсяване на атмосферния въздух с 

емисии на вредни вещества – въглероден оксид и прах, измерени в изходящите димни газове на 

парен котел „Берч”№2 на обекта в нарушение на нормите за допустими емисии. Размерът на 

месечната текуща санкция е  228,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№6496 от 

11.11.2022г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №ВХ-С-ПП-14 от 

15.11.2022г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.10, 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.  

Предложението за налагане на санкция (вх.№6496(3)/21.11.2022г. на РИОСВ-Плевен) е 

изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. 

Наказателно постановление №И-9-128-6/09.12.2022г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено 

в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№6496(6)/09.12.2022г. 

 

Околната среда  

През месец декември експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 56 проверки на 55 обекта в т. 

ч. 34 планови проверки и 22 извънредни проверки. Дадени са 11 предписания. 

 

Бизнеса 

- Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 6 

решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 1 решение за 

прекратяване на процедура по ОВОС и ЕО.  
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- Процедирани са в най-кратки срокове 13 инвестиционни предложения, планове и 

програми (ИП/П/П) на общини, свързани с реконструкция и рехабилитация на улици, 

тротоари и съоръжения на територията на общини Априлци, Белене, Плевен, Пордим, 

детски площадки в Троян, преустройство на съществуваща абонатна станция в котелно, за 

газова инсталация на детска ясла в Ловеч и др.  

- Изготвени са 6 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС 

(в т.ч. 4 бр. за ОВОС и 2 бр. за ЕО). От постъпилите 107 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми за 91 броя е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС.  

 

Обществеността  

- В следствие 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, решения и писма, свързани с наредбата по 

ОС, уведомления, писма,  решения и становища, свързани с инвестиционни намерения, 

решения по управление на отпадъците и др. 

- През месец декември са постъпили и обработени 6 бр. сигнала и 2 бр. жалби 

 

 

Приложение – таблична част. 


