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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. март 2022 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

 

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 81 

проверки на 77 обекта в т. ч. 51 планови проверки и 30 извънредни проверки. Съставени са 17 

предписания. Експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в общо 11 бр., 

експерти от направление „Опазване на водите“ са извършили общо 10 бр. проверки, извършени са 6 

бр. проверки  на 3 бр. обекти с класификация нисък рисков потенциал, извършени са 25 проверки 

по контрол и управление на отпадъците. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

Засилен превантивен контрол: 

- През м. март са постановени 13 бр. Решения – 12 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 28 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 223 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.  

- През месеца в РИОСВ - Плевен са постъпили 77 бр. уведомления за Горскостопански 

програми и План-извлечения за сеч. 

- Издадени са 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за 

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

 - Изготвени са общо 10 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС, от тях 4 бр. ОВОС и 6 бр. по ЕО. За 146 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС.   

Проведени консултации, изготвени информации, справки и др 

 

Tекущ контрол:  

Извършени са 6 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри 

от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - 3 екземпляра от вида Обикновен мишелов от гр. 

Долни Дъбник (2 екз.), гр. Тетевен; 1 екземпляр от вида Голям пъстър кълвач от с. Врабево, общ. 

Троян; 1 екземпляр от вида Малък ястреб от гр. Белене; 1 екземпляр от вида Горска улулица от с. 

Сопот, общ. Угърчин, които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане 

Направени са общо 11 бр. проверки, в т.ч.: 9 бр. планови проверки по условията в издадени 

решения и 2 бр. извънредни – по сигнал за нанесени щети при строителството на АМ „Хемус“ и по 

писмо МОСВ на кариера „Нановица“. 

 

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

от осъществената контролна дейност: 

 

   Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

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

общо 11 бр. проверки в 10 обекта по компонент „въздух. Съставени са 11 бр. протоколи в т.ч. 10 бр. 

от индивидуални проверки и 1 протокол от проверки на обект с издадено КР. От  описаните 11 бр. 

проверки, една е извънпланова индивидуална проверка по сигнал. 

Издадени са  три предписания, две от тях са изпълнени, третото е с неизтекъл срок. 
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Проверени са и са оценени като съответстващи на изискванията на Наредба 6/1999г. 8  бр. 

доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 16 бр. източници (горивни и 

технологични). 

Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади и 10 бр. протоколи 

за оценка на годишни доклади за проведени СНИ на емисии във въздуха. 

Утвърдени са 5 бр. планове за управление на разтворителите за 2021г.. 

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

- Ежемесечни доклади 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; 

- Публикувана е на сайта на РИОСВ – Плевен информация за нивата на ФПЧ10 за предходния 

месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две години. 

 Изготвени са 17 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”,  по 

процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

 

Акценти за месец март 2022 г.: 

- Проведени са 8 бр. планови проверки на обекти с дейности от обхвата на Наредба №7/2003г. 

Проверени са и са предложени за утвърждаване 5 бр. планове за управление на 

разтворителите.   

- Изготвен и изпратен в срок до МОСВ годишен отчет относно употребата на 

озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове през 2021 г. на територията 

контролирана от  РИОСВ – Плевен. 
 

Води 

През отчетния период експерти от направление „Опазване на водите“ са извършили общо 10 

бр. проверки на 8 обекта от които: 

- 6 бр. индивидуални планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води с издадени 

разрешителни за заустване, с провеждане на контролен мониторинг;  

- 1бр. участие в КПКЗ на обект с комплексно разрешително; 

- 3 бр. извънредни проверки, като от тях 2 бр. за налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС и 1 

бр. по постъпил сигнал ОИК-3-32/23.03.2022 г. 

Във връзка с извършени проверки са дадени 2 бр. предписания и е удължен срока на 2 бр. 

Изготвени са: писмо до БДДР - Плевен за участие в съвместна проверка по постъпил сигнал, 

възлагателно писмо за вземане на проби от повърхностен воден обект за изпитване от РЛ Плевен, 

1бр. отговор до сигналоподател. 
Писмо с информация  до ОД  МВР – Плевен във връзка с извършена проверка на „Ростов“ АД. 

Всички представени протоколи от проведен собствен мониторинг, протоколи от проведен 

контролен мониторинг по Заповед № РД 1093/29.12.2021 г. на министъра на околната среда и 

водите и годишни доклади за изпълнение на условията през 2021 г. по издадените разрешителни за 

заустване са анализирани и оценени. 

Регулярно се въвеждат данни в ГИСУВД и електронните досиета на обектите. 

 През периода са съставени: 

- 1бр. АУАН на Община Никопол, във връзка с който е изготвена покана за съставяне и 

връчване на АУАН и предложение за размера на АУАН; 

- 2 бр. констативни протоколи за налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС, като в тази връзка са 

изготвени - покана до В и К ЕООД гр. Плевен за съставяне на протоколи за налагане на санкции, 

изчисления и предложения за налагане на санкция за неспазване на ИЕО по 2 бр. разрешителни за 

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. 

За отчетния период е взето участие в: 

- 2 бр. Междуведомствени комисии, по Заповед на кмета на Община Долна Митрополия  и по 

Заповед на областния управител на Област Ловеч. 

-  1  бр. Държавна приемателна комисия за строеж; 
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- 2 бр. работни срещи - по проекта на Доклад за междинен преглед на значимите проблеми 

при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление и среща за ПУРН, 

проведена на деня на Водата в гр. Белене. 

 До МОСВ е изготвена информация и са въведени данни в ГИСУВД във връзка с докладване  

изпълнението на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 

за ГПСОВ). 

През отчетния период са анализирани 26 бр. преписки по компонент „води“, по процедури за 

ОВОС, ЕО и КР, дадени са 14 писмени становища. 

Изготвени са 3 бр. становища до БДДР – Плевен във връзка с продалжаване на срока и изменение 

на разрешителни за заустване. 

Изготвени становища за съответствие на проекти с изискванията на чл. 127 от Закона за водите във 

връзка с изискванията за финансиране от ПУДООС – 1бр. 

Изготвен е график и възлагателно писмо до РЛ Плевен за провеждане на контролния мониторинг 

през второ тримесечие на 2022 г.  

Акцент в контролната дейност за м. март са:  

- 6 бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на отпадъчни води, включени в Заповед  

№ РД 1093/29.12.2021 г.  на МОСВ; 

 

КПКЗ 

През отчетния период е осъществена една планова проверка на оператор с КР. Приети са 

общо 10 ГДОС и 9 декларации за липса на производствена дейност през 2021г. на обекти с КР.  

Изпратен 1 бр. доклад от проверка на обект с КР. Прегледана е информацията по ЕРИПЗ в 

информационната система. Дадени са 6 бр. становища по глава VI от ЗООС. Взето е участие в 

работна среща, в ДПК и в извънредна проверка на обект с КР. Прегледани са 3 бр. ГДОС на 

оператори с КР, 1бр. ГДОС е върнат за корекция и е изпратено писмо по компетентност до БДДР . 

Подготвена информация за 2 бр. обекти с КР, изпратено становище до ИАОС за промяна КР. 

 

Химикали 

 През март 2022 г. е извършена 1 бр. КПКД проверка по спазване на ЗЗВВХВС  и е дадено 1 

бр. предписание за представяне на информация за наличие на УОЗ вещества. 

 Извършени са 6 бр. проверки  на 3 бр. обекти с класификация нисък рисков потенциал. Във 

връзка с уведомяване от ТД НС Плевен експерти на РИОСВ Плевен с участието на служители на 

Агенция Митници извършиха 3 бр. внезапни извънредни проверки на предприятия с класификация 

нисък рисков потенциал на „ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Плевен, „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ 

ЕООД, гр. Русе и „Рафинерия Плама“ АД. Констатира се липса и нарушение на целостта на 

поставените през 2021 г. от РИОСВ Плевен пломби на резервоари и наличие на течности в 

пломбираните и спрени от експлоатация резервоари със Заповеди на Директора на РИОСВ Плевен 

(ПАМ), което свидетелства за неспазване на принудителни административни мерки и изискванията 

на Закона за опазване на околната среда. Предстои съставяне на АУАН за нарушения на ЗООС. 

През отчетния период са издадени 2 бр. становища по чл.106, ал.2 от ЗООС за потвърждаване на 

ДППГА на 2 бр. предприятия с нисък рисков потенциал на оператори „ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД“ 

ЕООД, гр. Плевен, „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Русе. Във връзка с издадените 

потвърждения са проведени 2 бр. извънредни проверки в горецитираните обекти за отпломбиране 

на резервоари, временно спрени от експлоатация през 2021 г.   със Заповеди на Директора на 

РИОСВ Плевен (ПАМ) до издаване на становища по чл.106, ал.2 от ЗООС за потвърждаване на 

ДППГА.  

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

компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН. 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. 

Изготвени са становища по ИП/ПН от ОВОС и отчети до МОСВ по ЗОПОЕЩ за периода 2021 г., 

докладване за 2013-2022 г. 
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Управление на отпадъците 

През месец март 2022 г. са извършени 25 проверки на 25 бр. обекта, в т.ч. 16 планови 

проверки и 9 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 9 предписания за 

привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 8 бр. при 

планови проверки и 1 бр. при извънредна.  

За отчетния период в РИОСВ – Плевен са постъпили 11 сигнала по фактор „отпадъци“. 

Предприети са действия – проверка на място, отговор или  препращане по компетентност.   

Проведения извънреден контрол през периода е – 2 бр. проверки последващ контрол на 

дадени предписания, 4 бр. за прекратяване на класификация на отпадъци, 1 бр. за издаване на 

решение по чл.35 от ЗУО, 1 бр. по писмо на РУ Гулянци и 1бр. по сигнал.  От извънредните 

проверки 1 бр. е по писмо на РУ-Гулянци към ОДМВР Плевен за нерагламентирано съхранение на 

ИУМПС в с. Брест, общ. Гулянци и 1 бр. във връзка със сигнал, подаден от РУ Червен бряг за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци в с. Телиш, общ. Червен бряг. За констатираното 

нерагламентирано съхранение на ИУМПС в с. Брест, общ. Гулянци  и нерегламентирано изгаряне 

на  отпадъци в с. Телиш, общ. Червен бряг ще се съставянят АУАН за нарушения на ЗУО. 

Издадени са 9 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (1 бр. регистрационен документ за третиране на 

отпадъци и 8 регистрационни документи за транспорт) за дейности с отпадъци. За отчетния период 

са издадени 2 бр. решения за прекратяване на издадени разрешения по чл.35 от ЗУО и  2 бр. отказа 

от издаване на решения. Извършена е класификация на 72 отпадъка на 25 фирми-генератори, 

прекратена е класификацията на 14 бр. отпадъка на 3 бр. фирми  Проверени и въведени в Excel 

формат са 375 идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци.  

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

За отчетния период в РИОСВ – Плевен са постъпили 11 сигнала по фактор „отпадъци“. 

Предприети са действия – проверка на място, отговор или  препращане по компетентност.   

 

Почви 

През м. март 2022 г. по компонент почви е взето участие в 2 извънредни проверки: 1 по сигнал 

и 1 по искане на МОСВ. 

Изготвена и изпратена в МОСВ информация за складовете за съхранение на негодни и излезли 

от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ), находящи се на територията на РИОСВ Плевен 

(Плевенска и Ловешка области). 

Взето участие в 3 комисии, от които: 1 ДПК, 1 комисия по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за 

опазване на земеделските земи в ОД „Земеделие“ Плевен и 1 комисия за приемане на извършена 

техническа рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Никопол. Също така е взето 

участие в ОЕСУТ в община Плевен. 

Във връзка с дадени предписания, по искане на проверяването лице, е изготвен отговор с 

допълнителни указания. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 17 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. 

 
ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността на направлението през м.март беше процедирането в кратки срокове на 

инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с мерки за енергийна 

ефективност, ремонт и реконструкция на общински пътища, изграждане на детски площадки, 

електро, ВиК мрежи и други.  

Проведени са процедури по 9 уведомления на общини, във връзка с изграждане на улици, 

ремонт на общински пътища, детски площадки, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на 

населени места, изграждане на канализационни колектори и др.  

Проведени са процедури по 6 уведомления, свързани с кандидатстване по подмерки 4.1., 4.2. и 

6.3  от ПРСР. 
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Проведени са процедури по постъпили уведомления за изграждане на фотоволтаични централи 

с мощност от 30 до 100 kW, за собствени нужди и продажба. 

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 152 бр. уведомления за ИП/П/П/П, 11 

искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, 1 Доклад за ОВОС и 1 Доклад за ЕО. 

Издадени са 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за преценяване 

необходимостта от ЕО и 2 решения за прекратяване на процедура. 

Изготвени са общо 10 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС, от тях 4 бр. ОВОС и 6 бр. по ЕО. За 146 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС. По текущите процедури са получени 14 бр. становища, от които 5 бр. от БДДР, 12 бр. от 

РЗИ, 2 от ОД „Земеделие“.  

Направени са общо 11 бр. проверки, в т.ч.: 9 бр. планови проверки по условията в издадени 

решения и 2 бр. извънредни – по сигнал за нанесени щети при строителството на АМ „Хемус“ и на 

кариера „Нановица“, по писмо на МОСВ 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени територии: 

- природна забележителност "Марата", с. Крушуна, Община Летница; проверката е във връзка 

със заявление за премахване на изсъхнали и опасни дървета; 

- природен парк "Персина"; проверката е на общински имот с трайно предназначение на земята 

„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ в землището на гр. Никопол, 

във връзка с уточняване на възможностите за изключването му от парка. Установено е, че имотът 

има характеристика на урбанизирана територия и е представлявал промишлено предприятие – завод 

„Елия“, за производство на електромери. Имотът е бил застроен със сгради, пътища, тротоари и 

площадки с бетонова настилка.  

Извършени са 6 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от 

защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): - 3 екземпляра от вида Обикновен мишелов от гр. 

Долни Дъбник (2 екз.), гр. Тетевен; 1 екземпляр от вида Голям пъстър кълвач от с. Врабево, общ. 

Троян; 1 екземпляр от вида Малък ястреб от гр. Белене; 1 екземпляр от вида Горска улулица от с. 

Сопот, общ. Угърчин, които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитена зона BG0000627 "Конунски дол" за спазване 

на режима, определен със заповедта за обявяване на зоната. Проверен е общински имот – пасище, в 

землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа, стопанисван от Община 

Кнежа. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. планова проверка за регистрирани екземпляри от видове папагали, включени 

в Приложения А и Б към Регламент (ЕО) №338/97. Установено е, че в момента на проверката 

собственикът няма регистрирани в РИОСВ – Плевен животни, попадащи в тези Приложения. 

Проверка на два размножени екземпляра от вида Елен-лопатар, находящи се на ул. "Съевска" 

№40, с. Сопот, общ. Угърчин, обл. Ловеч, стопанисвани от физическо лице (във връзка със 

Заявление с вх. №2185/31.03.2022 г. по ЗЗЖ) 

Извършена е 1 бр. планова проверка на издадени от Община Кнежа позволителни за ползване 

на лечебни растения по реда на ЗЛР. Нарушения не са установени. 

Извършени са 5 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Кнежа, общ. Кнежа, 

с. Обнова, с. Стежерово, гр. Левски, с. Изгрев, общ. Левски. Нарушения не са установени.  

Съставен е 1 бр. АУАН на билкозаготвител от гр. Луковит, който не е представил Справка за 

изкупените, реализираните и наличните количества билки в законоустановения срок – 21.01.2022 г. 

 

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната 

среда  

През март 2022 г. е извършена една планова проверка на оператор с комплексно 

разрешително, една комплексна проверка  на обекти с дейности, подлежащи на контрол по 

повече от един закон, както и по спазване на ЗЗВВХВС.   
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АУАН и наказателни постановления март 2022г. 

 

Съставен е АУАН № 011от 22.03.2022 г. срещу физическо лице, което считано от 21.01.2022г 

като билкозаготвител на билкодаготвителния пункт в гр.Луковит не е представител в РИОСВ 

Плевен информация за изкупените, реализиринаи и налични количества билки през 2021г в 

заканоустановения срок. 

Издадени  наказателни постановления:  

 НП № 001/17.03.2022г срещу физическо лица, с адрес в гр. Плевен, което предлага за 

продажба (срещу 500 (петстотин) лева, като е уточнено, че цената е за два екземпляра), 

чрез обява №114049515, публикувана на 23.09.2020 год. в категория „Животни“ на 

специализиран интернет сайт за продажби - OLХ.bg (линк към обявата: 

https://www.olx.bg/ad/schraus-nandu-CID339-ID7Ixuj.html#1ab7114639), два живи 

екземпляра от вида Обикновено нанду /Rhea americana/, което е в нарушение на 

разпоредбата на чл. 8, пар. 1 („Забранява се закупуването, предложението за 

закупуване, придобиването за търговски цели, излагането пред публика с търговска цел, 

използването за търговски приходи и продажба, съхранението с цел продажба, 

предлагането за продажба и транспортът с цел продажба на екземпляри от 

видовете, вписани в приложение А.“), във връзка с чл. 8, пар. 5 („Забраните по 

параграф 1 се прилагат също по отношение на екземплярите от видовете, вписани в 

приложение Б, с изключение на случаите, когато компетентният орган във въпросната 

държава- членка се увери, че тези екземпляри са били придобити или въведени (ако 

произлизат извън от Общността) в съответствие с действащото законодателство за 

защита на дивата флора и фауна.“) от Регламент (ЕО) №338/97.Към 14.01.2021 г. за 

екземплярите не са представени документи, доказващи законния им произход, както и 

документи, указващи начина на придобиването им, вкл. не са представени 

регистрационни карти по чл. 91 от ЗБР. Нарушение по  чл. 8, пар. 1, във връзка с чл. 8, 

пар. 5 и чл.16, буква „й“ от Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета от 09.12.1996 г. 

относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на 

търговията с тях (посл. изм. с Регламент (ЕС) 2019/2117 на Комисията от 

29.11.2019 г.), и във връзка с чл.70, т.1, чл.100 и чл.102, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР. За това нарушение е наложено наказание  глоба в 

размер на 2000 лв.  

     

 НП № 013/10.03.2022г срещу юридическо лице в гр.Плевен, за това , че е в неизпълнение 

на разпоредбите на  чл. 44, ал. 1 и ал.2 от Закона за управление на отпадъците във вр. 

чл.10, ал.1 и ал.3 от  Наредба № 1 от 4 юни 2014г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри и във  вр. чл.135, ал.1 т.1, предл. първо от ЗУО, като през периода от 

04.10.19 г до 09.02.2020г. не води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на 

ЗУО или горепосочената наредба.Нарушение по чл. 135, ал.1, т.1 от ЗУО, за което е 

наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. 

 

 НП № 014/23.03.2022г срещу физическо лице с постоянен и настоящ адрес с. Ореховица, 

общ. Долна Миторополия, което  в съучастие с друго физическо лице с постоянен и 

настоящ адрес с. Ореховица, в  с. Брест, общ. Гулянци извършва дейности по третиране 

на отпадъци – изкупуване и транспортиране на черни и и цветни метали от битов 

характер и излезли от употреба електрическо, електронно оборудване, съдържащ  

различни по вид и размер метални предмети с общо тегло от 27 кг. и 1 бр. чувал, 

съдържащ различни по вид и размер железни предмети с тегло от 29 кг. Общото тегло на 

иззетите метални предмети е 161,45 кг и 6.300 кг. отпадъчна мед, описани подробно по-

горе в наказателното постановление, които са закупени от физическо лице от с. Брест и 

от физическо лица  от с. Гиген, без да има издадено разрешение за дейности с отпадъци 

https://www.olx.bg/ad/schraus-nandu-CID339-ID7Ixuj.html#1ab7114639
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по реда на чл.67 от ЗУО. По този начин не е изпълнила императивното изискване на 

разпоредбата на чл.35, ал.1, т.1 , с което е нарушила чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО.За това 

нарушение и е наложена глоба в размер на 1400 лв. 

 

 НП № 019/23.03.2022г срещу  физическо лице с постоянен и настоящ адрес 

гр.Тръстеник,  общ.Долна Миторополия, което на 09.06.2021 г в с.Гиген, община 

Гулянци, извършва дейности по третиране на отпадъци – изкупуване и транспортиране 

на черни и и цветни метали от битов характер и излезли от употреба електрическо, 

електронно оборудване както следва: три броя корпуси на хладилници с общо тегло 

около сто кг; метален съд за течности с тегло около 20 кг; метален цилиндричен съд за 

течности с дръжки с тегло около 63 кг; три броя метални рамки от легла с тегло около 48 

кг; арматурно желязо различен диаметър и дължина с общо тегло около 22 кг; девет броя 

метални обръчи с различен диаметър и общо тегло 5 кг; части от пътно превозно 

средство с животинска тяга с общо тегло около 30 кг; два броя деформирани 

цилиндрични метални съдове с общо тегло около 33 кг; четири броя колела от пътно 

превозно средство с животинска тяга с общо тегло около 53 кг; други различни по вид  и 

размер метални предмети с общо тегло от 27 кг. Общото тегло на иззетите метални 

предмети е 308 кг. Тези отпадъци е закупил от физическо лице от с. Гиген, без да има 

издадено разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 от ЗУО, след като такъв се 

изисква по чл.35, ал.1 т.1 от ЗУО. По този начин не е изпълнил императивното изискване 

на разпоредбата на чл.35, ал.1, т.1 , с което е нарушила чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО.    

 

Няма влезли в сила наказателни постановления през месец март 2022 г.  

 

Обжалвани наказателни постановления през месец март 2022 г:  

  НП 013/10.03.2022г юридическо лице от  гр.Плевен за нарушение по чл. 44,ал.1 и ал.2 

във връзка с чл. 10,ал.1 и ал.3 от Наредба № 1 /04.06.2014г  във връзка с чл. 135,ал.1 т.1 

от ЗУО. 

 

Споразумения по чл.58 г от ЗАНН: през месец март 2022 г са сключени  два броя споразумения 

както следва: 

 Изготвено и подписано е споразумение за прекратяване на административнонаказателно 

производство  по реда на чл. 58 г от ЗАНН между юридическо лице от гр.Плевен и 

директора на РИОСВ Плевен по АУАН № 008/10.02.2022 г. за нарушение по чл. 31, ал.14 

във връзка с чл. 31, ал. 7 от ЗБР с наложена имуществена санкция в размер на 700.00 лв. 

 Изготвено и подписано е споразумение за прекратяване на 

административнонаказателното производство  по реда на чл. 58 г от ЗАНН между 

Община в област Плевен  и директора на РИОСВ Плевен по АУАН № 010/14.03.2022 г.  

за нарушение по чл. 174, ал.1, т.2  във връзка с чл. 200, ал.1 т. 9 от ЗВ с наложена 

имуществена санкция в размер на 350.00 лв. 
 

През месец март 2022 г. не са издавани НП за налагане на текущи/еднократни санкции. 

 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, 

бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

Извършени са: 

 51 планови проверки и 30 извънредни проверки на 77 обекта; 

 Съставен 1 бр.  АУАН на физическо лице. 

 Издадени са четири наказателни постановления за санкции в размер на 6800 лв. 
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Бизнеса  

- За март 2022 г. са издадени 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 

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

- Проведени са процедури по 9 уведомления на общини, във връзка с изграждане на улици, 

ремонт на общински пътища, детски площадки, реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа на населени места, канализационни колектори и др. 

- През м.март са постъпили 68 уведомления за ИП свързани с мерки за енергийна ефективност 

(изграждане на ФЕЦ), които не подлежат на процедура по реда на ЗООС. 

- Изготвени са общо 10 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС, от тях 4 бр. ОВОС и 6 бр. по ЕО. За 146 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 и увреждане 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  предприетите действия по постъпили сигнали на „зелен 

телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за 

нивата на ФПЧ10 през предходните месеци. Изготвени са и публикувани на страницата на 

РИОСВ – Плевен 10 прессъобщения и информации за потребление на гражданите; 

За месец март 2022 г.  са постъпили и обработени 17 бр. сигнали, като за всички са 

предприети необходимите действия в срок, в т. число 10 от тях са препратени за решаване 

по компетентност на съответните общински администрации, за един предстои 

препращане по компетентност. 

По случай Световния ден на водата – 22 март, с участието на РИОСВ Плевен и 

Басейнова дирекция „Дунавски район“, бяха проведени над 25 инициативи в Плевенска 

област: 

 Открити уроци в училище „ Христо Ботев“ гр. Плевен 

 В самия Ден на водата  в гр. Белене се проведе тържествена сесия по повод 20 години 

от създаването на и дирекциите за басейново управление на водите в България. 

 Проведе се екологична дискусия, в която взеха участие възпитаници на училищата 

„Димчо Дебелянов“ и „Васил Левски“ от Крайдунавския град. 

 В дирекцията на „Персина“ бяха връчени специални грамоти на деца, предоставили 

творби за изложба, посветена на Деня на влажните зони, подредена в дирекцията на 

Природния парк до Деня на водата. 

 На детските и учебни заведения в гр. Плевен бяха предоставени специални 

презентации за 22 март, адаптирани за съответната възрастова група, като така бяха 

подпомогнати над 20 образователни инициативи, и др. 

 

Приложение – таблична част. 


