
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

За месец юли 2015 г.  

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 112 проверки на 111 обекта, дадени 

са 43 предписания.  

 

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 81 обекта са направени 81 планови проверки, дадени са 28 предписания. 
 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 

На 30 обекта са направени 31 извънредни проверки, дадени са 15 предписания.  

От тях: 

 по сигнали – 9 бр.; 

 по искане на МВР/прокуратурата – 1 бр.; 

 последващ контрол – 6 бр.; 

 други –15 бр. в т. число  проверки, съвместно с други проверки в региона, за взимане на проби, 

за екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние, за прилагане на ПАМ, по писма на 

общини, при идентифициране на нов обект. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 

През м. юли са извършени 14 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда, от които 12 бр. планови и 2 бр. във връзка с подадени сигнали: за замърсяване на 

атмосферния въздух от "Яна" АД /предприятие за производство на трикотажни изделия/ и наличие на 

замърсяване с отпадъци от дейността на животновъден обект. При извършените комплексни 

проверките са дадени 12 бр. предписания за привеждане на дейността на обектите в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

Планови проверки по КПКЗ: 

 "Рубин Трейдинг” АД, Плевен - инсталация за производство на амбалажно стъкло.                       

 

Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори” 

 

Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 
- На 08.07.2015 г. – Комисия на МОСВ, ИАОС, РИОС, РЛ и Община Плевен направи оглед на общински имоти 

за избор на нова площадка за АИС – Плевен. 

- Проведена е на 16.07.2015 г. проверка на  участъци от улична мрежа, тротоари и прилежащи строителни 

площадки, за контрол върху потенциални източници на неорганизирани емисии и навременното изпълнение на 

проекти, включени към мерките в общинската програма по чл. 27 от ЗЧАВ. На Кмета на Община Плевен са 

дадени 3 бр. предписания за предприемане на допълнителни действия (измиване и оросяване на 

конкретни участъци със строителни дейности), за предотвратяване/ограничаване на неорганизираните 

прахови емисии и отлагането им върху уличните платна. 

- На 17.07.2015 г. експерт на РИОСВ - Плевен взе участие в първото заседание на Консултативен съвет 

по транспорта към Община Плевен, за обсъждане проект на План за устойчива градска мобилност на 

Плевен за периода 2015 – 2025 г. 

- Във връзка с разработване на актуализираната програма за КАВ на Община Плевен: изготвена е информация 

за Община Плевен с данни за емисии на прах от нови неподвижни източници през 2015 г. 

Изготвени и представени са в МОСВ и ИАОС: 

   Месечна информация за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и осъществени дейности от 

РИОСВ за намаляването им – за м. юни 2015 г. Информацията е публикувана е на интернет-сайта на 

РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с предходни периоди, с графично и таблично представяне на 

данните. 



   Тримесечен доклад за състоянието на КАВ в района по Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІІ 

тримесечие на 2015 г. 

 

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ - на „Златна Панега Цимент” и 

„Топлофикация Плевен” ЕАД. 

Получени са и са проверени 7 бр. доклади от собствени периодични измервания от 20 бр. 

източници на емисии.  

 

Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.: 

За периода са извършени 8 бр. проверки, в т. число: 5 бр. индивидуални и 3 бр. в рамките на 

комплексни проверки.  

От направените проверки: 5 бр. са планови и 3 бр. са извънпланови, в т.число 1 бр. по сигнал и 

2 бр. във връзка със спиране от експлоатация на горивни инсталации – прилагане на две заповеди за 

ПАМ. 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 

Проведени са 2 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата 7/2003г. и едната 

от тях в рамките на КПКД и една индивидуална проверка. 

 Проведени са 9 бр. проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ на 

търговци и потребители на продукти за нанасяне на покрития (автосервизи и строителни фирми). 

 

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 3 бр. проверки в рамките на КПКД и 10 бр. индивидуални 

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 отчетният период са извършена 9 проверки на бензиностанции. 

 

Издадени предписания при всички проверки: общо  7 бр. предписания, в това число:  

 1 бр. за представяне на актуализирана схема на източници на емисии; 

 3 бр. предписания за предприемане на допълнителни действия от Община Плевен (измиване и 

оросяване на конкретни участъци със строителни дейности), за предотвратяване/ограничаване на 

неорганизираните прахови емисии и отлагането им върху уличните платна 

 1 бр. за етикетиране на хладилни инсталации; 

 1 бр. за представяне на техническо досие на система за улавяне на бензинови пари; 

 1 бр. за удължаване на изпускащи съоръжения (комини). 

 

Участия в Държавни приемателни комисии – 2 бр. 

 

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на 

ЗЗШОС: 

Участие по фактор „шум” в следните проведени проверки: 

- 2 бр. проверки по КПКЗ – на обекти с КР; 

- 2 бр. комплексни проверки; 

- 1 бр. проверка по спазване на условия в решение по ОВОС в част „шум”. 

Изготвени 3 бр.  писма с анализ и заключения за резултати от  представени  протоколи за контролен и 

собствен мониторинг на шум. 

Изготвени са 3 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО и ОВОС. 

 

 



Направление “Опазване на водите”: 

През м. юли са направени 7 бр. индивидуални проверки, от които  4 бр. планови проверки на 

обекти формиращи отпадъчни води и 3 бр. извънредни проверки. Направените извънредни проверки 

са както следва: 1 бр.  по сигнал и 2 бр. проверки на обекти с  текуща санкция.  Експертите  от 

направлението са участвали в 1 бр. комплексна проверка на инсталация с комплексно разрешително и 

в 9 бр. комплексни проверки  по контролната  дейност,  от които 1 бр. извънредна проверка  във връзка 

с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал. При направените  проверки са дадени общо 4 бр. предписания.  

През отчетния период  е взето  участие в  4 бр. ДПК на строежи: Реконструкция на ВиК мрежа с. 

Лазарово и с.Еница, общ.Кнежа, МВЕЦ с.Дебнево, Съоръжение за третиране на фосфорна замърсеност 

на отпадъчни води от ПСОВ Ловеч.  

 

Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии  с ОХВ”: 
Извършени  са общо 3 бр. проверки по спазване на изискванията на законодателството по 

химикали , от които 1 бр. индивидуална и 2 бр. КПКД.  По Регламент REACH  са проверени а 

потребители по веригата . Дадени са предписания за актуални информационни листове за безопасност  

на пусканите на пазара след 01.06.2015г. опасни химикали.  Проведен е контрол на производител на 

детергенти за спазване на изискванията 

За отчетния период не са констатирани нарушения на законодателството по химикали и 

екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ 

 

Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”: 

През отчетния период са извършени общо 34 проверки по управление на отпадъците, от които 

20  бр. планови и 14 бр. извънредни. При проверките са дадени 19 бр. предписания. От извършените 

извънредни проверки, 1 бр. е по писмо на МВР за осъществяване на съвместни проверки, 6 бр. - по 

подадени сигнали за замърсяване с отпадъци и за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, 6 бр. - за 

осъществяване на последващ контрол и 1 бр. - във връзка с идентифициран нов обект. 

Съставени са 3 бр. АУАН:  

- на Десеслав Маргаритов Цветанов, кмет на Община Тетевен - за не предприемане на  мерки за 

предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на 

незаконни сметища и/или организиране на почистването им; 

- на Ровотел стийл ООД, площадка за дейности с отпадъци, гр.Плевен -  за нерегламентирано 

изгаряне на отпадъци 

- Феникс Инверс ООД  - за неводене на отчетност по реда на ЗУО. 

 

През м. юли по компонент почви е извършена 1 планова проверка.  Взето е  участие в 1 

проверка на обект  с издадено решение за  преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с 

контрол по изпълнени на условия в решението. Във връзка с процедури по ОВОС са изготвени 

вътрешни становища по компонент почви.  Взето е участие в  1 заседание на комисията по  чл.17, ал.1, 

т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Ловеч.  

 

 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
Направени са 6 бр. планови проверки на изпълнение на условията в Решения по ОВОС и Решение по 

преценка необходимостта от ОВОС и 1 извънредна проверка, като от тях 6 бр. са направени на място и 

1 бр - по документи. 

 

Изготвени са: 

- 7 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  

- 3 бр. решения за прекратяване на процедури; 

- 13 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС; 

- 48 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 

- 94 бр. крайни писма, че не може да се проведе процедура (в т.ч. по мярка 6.1. от ПРСР); 

- 40 бр. вътрешни становища /преписки извън обхвата на глава шеста от ЗООС, но в обхвата на 

чл. 31 от ЗБР;  



- 13 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски 

и неточности по процедурите; 

- 2 бр. писма до БДУВДР за консултации 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; 

- 12 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

За месец юли в направление “ЕО и ОВОС”  са постъпили за разглеждане общо 201 броя нови 

преписки. 

 

Направление Биологично разнообразие и защитени територии: 

- Извършени са проверки за спазване на условията в Решение 21-ОС/2015 и  Решение 51-

ОС/2015 на МОСВ, с които са съгласувани Горскостопанските планове на ТП ДГС "Етрополе", ГСУ 

"Ч. Вит" и ТП ДГС "Ч. Осъм". 

- Проведено е преброяване на белия щъркел /Ciconia ciconia/ в периода 15 юни – 15 юли 2015 

год. Посетени са общо 141 населени места в 11 общини на територията на област Плевен и област 

Ловеч, а именно: Долна Митрополия, Долни Дъбник, Плевен, Пордим, Червен бряг (област Плевен) и 

Априлци, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица (област Ловеч). Преброени са общо 275 гнезда 

на бял щъркел и 453 екземпляра оперени малки бели щъркели. 

- Изпратени са 2 екземпляра от  защитен вид от Приложение №3 на ЗБР- Бял щъркел  в 

Спасителен център-Стара Загора. 

- Извършени са проверки на размножени екземпляри от вида Китайски александър и 

Австралийски кралски папагал, включени в Приложение В на Регламент 338/97, находящи се в гр. 

Тръстеник, общ. Долна Митрополия. 

- Извършена е проверка по Разрешително 608/2014 г. на МОСВ за събиране на размножителен 

материал от защитен вид-дяволски орех, от старо корито на р. Искър при с. Ставерци. 

- Извършена е проверка за обявяване на Бряст в с. Лазарово, общ. Кнежа. 

- Извършени са проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Гложене и в гр. Троян, както и 

проверки на издадени позволителни за ползване на лечебни растения от ТП ДГС "Етрополе", ГСУ "Ч. 

Вит" и ТП ДГС "Ч. Осъм". 

- Постъпили са   103 бр.   уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 

предвиждащи провеждане на сечи. 

- Постъпили са  119 уведомления за дейности по Мярка 6.1. "Стартова помощ за млади 

земеделски производители" от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020". 

 

Издадени наказателни постановления: 
 

Нарушител 
НП, 

лв. 

Нарушена 

разпоредба 
Описание на нарушението 

кмет на 
общ.Плевен 

3000 
чл.19 ал.3 във вр. 
чл.151 ал.2 т.6 от 

ЗУО 

В качеството си на кмет на общ.Плевен не е предприел 
мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на 
неразрешени за това места и създаването на незаконни 

сметища на територията на общ.Плевен и не е 
организирал почистването им. 

"Полихим-СС" 
ЕООД, гр.София 

10000 
чл.125, ал.1, т.2 във 
вр. Чл.164, ал.1 от 

ЗООС 

В качеството си на оператор на действаща инсталация, 
съгл. Легалната дефиниция на понятието дадена в т.43 от 
§1 ДР на ЗООС: не изпълнява в издаденото КР условие - 
Дебитът на технологичните и вентилационни газове от 

всички организирани източници да не превишават 
стойностите в разрешителното. 

ЕТ "Кейбълсат - 
Антонио 

Младенов", 
гр.Луковит 

3500 

чл.7, т.2 и чл.21, 
ал.1 от Н-ба за 

ИУМПС във вр. чл. 
143, ал.1, т.1 от 

ЗУО 

Извършва съхраняване на ИУМПС на площадка, 
неотговаряща на изискванията на ЗУО и наредба за 

ИУМПС. При проверката се установи 55 бр. ИУМПС в 
различна степен на разкомплектоване и съхраняване без 

непропусклива настилка. 



ФЛ 150 
чл.31 ал.1 и ал.2 и 

чл.31а  от ЗБР 

Извършил е разораване на ПИ, като не е уведомил 
РИОСВ-Плевен на най-ранен етап по реда на чл.10 от Н-

база условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвест. 

предложения с предмета и целите на опазване на ЗЗ. 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ 10000 
чл.125, ал.1, т.2 във 
вр. Чл.164, ал.1 от 

ЗООС 

В качеството си на оператор на действаща инсталация - 
Регионално депо за неопасни  отпадъци за Общ.Ловеч, 

Летница и Угърчин не е изпълнила Условие в КР. 

 

Директор РИОСВ – Плевен:  

 
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА 


