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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. март 2018 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През март 2018 г. са извършени 88 проверки на 82 обекта, в т.ч. 65 планови 

проверки на 62 обекта и 23 извънредни проверки на 21 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 19 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 12 при планови проверки и 7 при 

извънредни. От извършените проверки, 2 са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

За констатирани административни нарушения е съставен 1 бр. АУАН. Издадени са 

2 бр. наказателни постановления. Влезли са в сила две наказателни постановления. 

Съставен е следния АУАН: 

АУАН № 005/12.03.2018г. на физическо лице, което няма издадено разрешение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по съхраняване и разкомплектоване на 

ИУМПС. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО; 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП №004/29.03.2018г. на "Каше - БГ" ЕООД, с.Брестовец. Не са предадени 

ИУМПС на площадка за съхранение или в център за разкомплектоване. Съхранявате се 

13 бр. ИУМПС в различна степен на разкомплектоване.Размерът на наказанието е 1400 

лв.;НП № 005/29.03.2018г. на  физическо лице, което няма издадено разрешение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по съхраняване и разкомплектоване на 

ИУМПС. Размерът на наказанието е 1 400 лв. 

Влезли са в сила следните наказателни постановления:  

- НП № 024/21.06.2018г. на физическо лице, за това, че съхранява излезли от 

употреба моторни превозни средства без издадено разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

Размерът на наказанието е 1400 лв. 

Наложена е една текуща санкция по чл.69 от ЗООС, както следва: 

- На „Метаком СЛЗ Инвест”АД в размер от 348 лв. за замърсяване на атмосферния 

въздух; 

Отменени са две текущи санкции, наложени за замърсяване на атмосферния 

въздух. 

За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили десет сигнала. За всички са 

предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 

компетентност. След проверка е установено, че пет от сигналите са основателни,  два 

неоснователни и три са препратени по компетентност. 

 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Засилен превантивен контрол: 

- Изготвен Отчет за контролната дейност през 2018 г.  

- Изготвена е заповед за провеждане на ЕЕС за приемане на Доклад за ЕО и ДОСВ 

за Общ устройствен план на Община Искър. 

- Издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, вкл. 1 решение 

за обект с нисък рисков потенциал в обхвата на глава седма, раздел І на ЗООС, 1 

решение за преценяване на необходимостта от ЕО, 6 решения за прекратяване на 

процедура по ОВОС. 



 

2 

 

- Изготвени 11 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (ОВОС). По 74 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

- Направени 8 проверки по плана за контролна дейност за 2018 г.и 2 извънредни 

проверки. 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

- Извършен е преглед на 20 бр. годишни информации за консумация на органични 

разтворители в дейности в обхвата на Наредба № 7/2003 г. 

- Извършен е преглед на 227 бр. годишни отчети, представени в РИОСВ- Плевен 

съгласно нормативните изисквания на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и 

начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, 

извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови 

газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи 

парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 

(ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой. 

- Изготвена е заповед за провеждане на ЕЕС за приемане на Доклад за ЕО и ДОСВ 

за Общ устройствен план на Община Искър. 

- Издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, вкл. 1 решение 

за обект с нисък рисков потенциал в обхвата на глава седма, раздел І на ЗООС, 1 

решение за преценяване на необходимостта от ЕО, 6 решения за прекратяване на 

процедура по ОВОС. 

- Изготвени 11 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (ОВОС). По 74 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

- Направени 8 проверки по плана за контролна дейност за 2018 г.и 2 извънредни 

проверки. 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки 

 

Tекущ контрол:  

Извършени са: 

 15 бр. проверки по компонент „въздух” ; 

 1 бр. проверки по фактор „шум”; 

 4 бр. планови проверки на природни забележителности в Община Троян: 

водопади "Бръмбар скок", "Бановски скок", "Коман" и "Лопошница", за спазване 

на режима на забрани, определени със Закона за защитените територии и 

заповедите за обявяване на тези защитени територии. Нарушения не са 

установени.  

 3 бр. планови проверки на екземпляри от защитени вековни дървета от вида 

Зимен дъб, находящи се в землищата на гр. Троян и с. Велчево; на екземпляри от 

вида Бряст, в м. Дрен, з-ще гр. Плевен; Дърветата са изсъхнали, поради което е 

започната процедура за заличаването им от държавния регистър. 

 1 проверка на екземпляр от защитено вековно дърво от вида Космат дъб в 

Стопанския двор на с. Тодорово. Дървото е в добро здравословно състояние. 

- 5 бр. проверки по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 

- 2 бр. – по изпълнение задължения на органите на местната администрация и мерки 

в ПУО; 

- 1 проверка за контрол на съществуващо депо за отпадъци с преустановена 

експлоатация. 

- 6 проверки във връзка с изпълнение изискванията на  НОРРЗПТ 

- 3 проверки на фирми - подизпълнители на организация по оползотворяване на 

опаковки 

- 3 проверки на площадки за съхраняване и центрове за разкомплектоване на 

ИУМПС,  

- 1 проверка на автосервиз за масла  

- 1 проверка на дружество, с издадено разрешение за НУБА. 
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- 5 обекта, третиращи и/или генериращи БрО. 

  

Засилен последващ контрол:  

През отчетния период са извършени 4 проверки за осъществяване на последващ 

контрол по дадени предписания.: 

 2 бр. проверки е извършена в „Бета Индъстрис Корп.“ АД за контрол изпълнение 

на предписание, дадено с писмо на РИОСВ-Плевен. Установено е, че предписанията за 

съхранение на химикали съгласно и предаването им на оператор , притежаващ документи 

по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците е изпълнено.  

 2 проверки (Боряна АД и Пътстрой Ловеч ЕООД) за контрол изпълнение на 

предписания по Закон за чистотата на атмосферния въздух. 

 

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

от осъществената контролна дейност: 

Атмосферен въздух  
През месец март 2018 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 16 бр. проверки (15 бр. по компонент „въздух” и 1 бр. 

проверки по фактор „шум”) в  14 бр. обекта. Съставени са 15 бр. протоколи, в т.ч. 11 бр. 

протоколи от индивидуални проверки, 2 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 2 

бр. проверки на обекти с КР. От извършените 16 бр. проверки, 10 бр. са планови и 6 бр. са 

извънредни, в т.число: 1 проверка за отмяна на санкция по чл.69в от ЗООС, 3 проверки по 

сигнал и 2 проверки за последващ контрол. 

Издадени са  3 бр. предписания, 2 от тях са изпълнени, 1 е с неизтекъл срок.  

Проверени са 4 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 5 бр. 

горивни източници. 

Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади и 7 бр. 

протоколи за оценка на годишни доклади, за проведени СНИ на емисии. 

Извършен е преглед на получени 20 бр. годишни информации за консумация на 

органични разтворители в дейности в обхвата на Наредба № 7/2003 г. и на 227 бр. 

годишни отчети във връзка с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и ОРВ. 

Утвърдени 3 бр. планове за управление на разтворителите за 2017 г. 

През отчетния период не са съставени АУАН за нарушение на изискванията на 

ЗЧАВ. Внесено е предложение за отмяна на текуща имуществена санкция на юридическо 

лице в  размер на 595 лв. 

Изготвен е месечен отчет за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 за предходния 

месец в АИС Плевен, Ловеч, Никопол и месечна информация за сайта на РИОСВ, за 

състоянието на КАВ по показател ФПЧ10. 

През отчетния период експертите от направление ОЧВ са участвали в работата на  

3 държавни приемателни комисии. 

Изготвени са 8 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по 

процедури за ОВОС и ЕО. 

 

Почви 

Взето е участие в: 

 1 планова проверка (КПКЗ) на обект с издадено комплексно разрешително (КР). 

Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са изпълнени; 

 1 планова проверка на обект с издадено решение за преценяване на 

необходимостта от ОВОС. Констатирано е, че реализацията на инвестиционното 

предложение не е започнала; 

 2 заседания на комисията по  чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ (1 бр. в ОД Земеделие - Ловеч 

1 бр. в ОД Земеделие - Плевен). 

Изготвени са: информация по компонент почви за Годишен доклад за ОС за 2017 

г. и вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др. 
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Биологично разнообразие и НЕМ 

 Извършена е извънредна проверка във връзка с постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение и чл. 15, ал. 3 от Наредбата за ОС за строителство в 

ливади в землището на с. Дивчовото, попадащи в защитени зони “Централен 

Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128. 

 Извършени са 4 бр. планови проверки на природни забележителности в Община 

Троян: водопади "Бръмбар скок", "Бановски скок", "Коман" и "Лопошница", за 

спазване на режима на забрани, определени със Закона за защитените територии и 

заповедите за обявяване на тези защитени територии. Нарушения не са установени. 

 Извършени са 3 бр. планови проверки на екземпляри от защитени вековни дървета 

от вида Зимен дъб, находящи се в землищата на гр. Троян и с. Велчево; на 

екземпляри от вида Бряст, в м. Дрен, з-ще гр. Плевен; Дърветата са изсъхнали, 

поради което е започната процедура за заличаването им от държавния регистър. 

 Извършена е извънредна проверка на екземпляр от защитено вековно дърво от 

вида Космат дъб в Стопанския двор на с. Тодорово. Дървото е в добро 

здравословно състояние. 

 Извършени са извънредни проверки на размножен екземпляр от вида Сив папагал-

Жако, включен в Приложение А на Регламент 338/97 и на размножен екземпляр от 

вида Ръждивоврато кенгуру. 

 Извършена е извънредна проверка на намерен в гр. Плевен екземпляр от вида 

Кралски питон /Python regius/, включен в Приложение Б към Регламент (ЕО) 

№338/97. Екземплярът е изпратен във Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. 

София. 

 Извършена е една планова проверка на билкозаготвителен пункт в гр. Троян и една 

извънредна проверка - на пункт в гр. Угърчин. Нарушения не са установени. 

 През м. март са издадени 133 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. 

Преценките са основно за планове и програми, свързани със сеч на гори. 

 

 

Отпадъци  

През месеци март са извършени 35 индивидуални проверки по спазване 

изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 27 планови и 8 

извънредни.  

От извършените 27 планови проверки, 

5 бр. – са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 

2 бр. – по изпълнение задължения на органите на местната администрация и 

мерки в ПУО; 

1 бр. – контрол на съществуващо депо за отпадъци с преустановена 

експлоатация. 

6 бр. - проверки във връзка с изпълнение изискванията на  НОРРЗПТ 

3 проверка на фирми - подизпълнители на организация по оползотворяване на 

опаковки 

3 проверки на площадки за съхраняване и центрове за разкомплектоване на 

ИУМПС,  

1 проверка на автосервиз за масла  

1 проверка на дружество, с издадено разрешение за НУБА. 

5 обекта, третиращи и/или генериращи БрО, 

От извършените 8 извънредни проверки,  

1 бр. – по подадено уведомление за прекратяване класификация на отпадъци;  

5 бр. – по посъпили сигнали; 
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2 бр. са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания. 

Установено е, че предписанията са изпълнени. 

Извършен е последващ контрол по  комплексна проверка по повече от един 

компонент или фактор на околната среда във връзка с постъпила жалба за 

нерегламентирано замърсяване на река Осъм.  Установено е изпълнение на 

предписанията по  фактор отпадъци  

През отчетния период e съставен 1 АУАН на физическо лице, след проверка по 

подаден сигнал за нерегламентирана площадка за разкомплектоване на ИУМПС.  

Извършена е и една проверка на дружество с издадено комплексно разрешително.  

Издадени са 3 бр. документи по чл. 35 от ЗУО-един регистрационен документ за 

прекратяване на дейности по третиране на отпадъци  и два регистрационни документа  за 

изменение и допълнение на дейности по транспортиране на отпадъци. 

Извършена е класификация на 18 отпадъка на 4 фирми-генератори. По мотивирано 

уведомление на генератора им е прекратена класификацията на 3 отпадъка. Проверени и 

въведени в Excel формат са 266 идентификационни документа за транспорт на опасни 

отпадъци. Заверени са 7 отчетни книги по отпадъците на 4 оператора. 

 

Химикали 

За отчетния период са извършени 2 бр. планови КПКД проверки. Извършените  

проверки са на вносител с предварителна регистрация на внасяните вещества с краен 

срок за регистрация през 2018 г.  и на потребител по веригата съгласно определенията на 

Регламент REАCH.  Вносителят на химикали от страна  извън ЕС към настоящия момент 

няма задължения за регистрация, тъй като за веществата за целите на регистрацията има 

изключителен представител извършил предварителна регистрация. Дадено е 1 бр. 

предписание за представяне на актуални информационни листове за безопасност.  За 

отчетния период няма планирани или извънредни проверки в обекти с нисък рисков 

потенциал на територията на Плевенска и Ловешка област. 

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

замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН  или 

приложен  ПАМ. Не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и 

екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ. 

 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността бе процедирането във възможно най-кратки срокове на 

инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с финансиране по 

Европейски програми, внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и 

реконструкция на електро- и ВиК мрежи, пътища, на земеделски производители, 

свързани с мерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и 

други.  

Проведени са процедури и са съгласувани 2 инвестиционни предложения за 

преустройство на Филиали за спешна медицинска помощ, в гр. Плевен и гр. Ловеч. 

Проектите са финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., 

приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура“.  

Проведени са процедури по 10 уведомления на общини, във връзка с ремонт и 

реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 117 бр. уведомления за 

ИП/П/П 7 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад по ЕО на Общ 

устройствен план на Община Гулянци за консултации. 

Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение 

за преценяване на необходимостта от ЕО, 6 решения за прекратяване на процедура по 

ОВОС. 



 

6 

 

Изготвени са общо 11 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 5 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 74 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

По процедурите са получени общо 15 бр. становища (5 от БДДР, 10 от РЗИ).  

Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Гулянци, 

Луковит, Ловеч, Тетевен, Червен бряг и Плевен. Изискана е допълнителна информация 

по 2 уведомления за план-програма (съвместяване на процедурата по ЕО с тази по ЗБР), 1 

уведомление е пратено за консултации с БДДР. Изготвена е заповед за провеждане на 

ЕЕС за приемане на Доклад за ЕО и ДОСВ за Общ устройствен план на Община Искър. 

Съгласувана е справка за съответствие на окончателен проект на ОУП на 

Община Долни Дъбник със Становище по ЕО № ПН 3-3 ЕО /2017 г. 

Потвърдено е: влизане в сила на Решение № ПН 41 ПР /2017 г., срока на правно 

действие на Решение № ПН 21 ПР /2009 г. и Решение № ПН 38 ПР /2009 г., смяна на 

възложителя по Решение № ПН 41 ПР /2016 г. на РИОСВ – Плевен. 

Предоставена е информация на Окръжна прокуратура – Плевен за съгласуване на 

инвестиционно предложение на "Напоителни системи" ЕАД за язовир "Кайлъка". 

Предоставена е информация за ИП по поречието на р. Дунав, по проект Fast 

Danube. 

Направени са 10 проверки, 8 планови и 2 извънредни (по сигнал и за проверка на 

подадена информация за инвестиционно предложение). 

 

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда  

 

 През месец март са проведени две планови комплексни проверки по повече от 

един компонент или фактор на околната среда.Ни са правени извънпланови проверки. 

Дадено е едно предписание. 

 

Наказателни постановления 

 

За констатирани административни нарушения е съставен 1 бр. АУАН. Издадени са 

2 бр. наказателни постановления. Влезли са в сила две наказателни постановления. 

 

Съставен е следния АУАН: 

АУАН № 005/12.03.2018г. на физическо лице, което няма издадено разрешение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по съхраняване и разкомплектоване на 

ИУМПС. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО; 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

- НП №004/29.03.2018г. на "Каше - БГ" ЕООД, с.Брестовец. Не са предадени 

ИУМПС на площадка за съхранение или в център за разкомплектоване. Съхранявате се 

13 бр. ИУМПС в различна степен на разкомплектоване.Размерът на наказанието е 1400 

лв.; 

 НП № 005/29.03.2018г. на  физическо лице, което няма издадено разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по съхраняване и 

разкомплектоване на ИУМПС. Размерът на наказанието е 1 400 лв. 

 

Влезли са в сила следните наказателни постановления:  

- НП № 024/21.06.2018г. на физическо лице, за това, че съхранява излезли от 

употреба моторни превозни средства без издадено разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

Размерът на наказанието е 1400 лв. 
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Наложена е една текуща санкция по чл.69 от ЗООС, както следва: 

- На „Метаком СЛЗ Инвест”АД в размер от 348 лв. за замърсяване на атмосферния 

въздух; 

Отменени са две текущи санкции, наложени за замърсяване на атмосферния въздух. 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, 

бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  

 Извършени са 4 бр. планови проверки на природни забележителности в Община 

Троян: водопади "Бръмбар скок", "Бановски скок", "Коман" и "Лопошница", за спазване 

на режима на забрани, определени със Закона за защитените територии и заповедите за 

обявяване на тези защитени територии. Нарушения не са установени. 

 

Бизнеса  
- за периода са издадени 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 

включително 1 решение за обект с нисък рисков потенциал в обхвата на глава 

седма, раздел І на ЗООС, 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО, 6 

решения за прекратяване на процедура по ОВОС. 

- Акцент в дейността през месеца е изготвянето на окончателни проекти на общи 

устройствени планове на общините на територията на РИОСВ – Плевен.  

- Проведени са процедури по 10 уведомления на общини, във връзка с ремонт и 

реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

и други.  

- Изготвени са общо 11 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (ОВОС). По 74 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата 

на ЗООС.   

 

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, 3 прессъобщения и др. 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 


