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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. МАЙ 2022 г. 

 

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

от осъществената контролна дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

  През м. май са постановени 19 бр. Решения – 18 бр. по чл. 18, 2 бр. по чл. 2, 

ал.5, 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. май са издадени 144 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 м. май в РИОСВ - Плевен са постъпили 80 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения за сеч. 

 Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 

решения за преценяване необходимостта от ЕО и 1 решение за прекратяване на 

процедури по ОВОС и ЕО. 

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

Глава шеста на ЗООС. През периода са постъпили 144 уведомления за инвестиционни 

предложения, от тях за 128 бр. е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

 Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

 

 През м. май са направени 116 проверки на 108 обекта. Дадени са 32 

предписания.  

 Извършени са 3 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно 

състояние екземпляри от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - 3 екземпляра от 

вида Бял щъркел от с. Вълчи трън, общ. Пордим, с. Рибен, общ. Д. Митрополия, и с. 

Тотлебен, общ. Пордим, които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за 

лечение и отглеждане.  

 

Последващ контрол:  

 Извършени са 3 бр. проверки за изпълнение на дадени предписания. 

 

АУАН и наказателни постановления месец май 2022г. 

Съставен е 2 бр. АУАН. През месеца са издадени  три наказателни постановления. 

 

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  май 2022 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 14 бр. проверки, в т.ч. 13 бр. проверки по компонент 

„въздух“ и 1 бр. проверки по фактор „шум“. Съставени са 14 бр. протоколи, вкл. 8 

протокола от индивидуални проверки и 5 протокола от КПКД. Така описаните проверки 
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включват 7 планови и 6 извънредни проверки. Извънредните проверки включват 4 бр. 

проверки по сигнали, 1 проверка по временно прекратяване на санкция и 1 проверка за 

присъствие на СПИ. 

Издадено е  2  бр. предписания, едното е изпълнено в рамките на месеца, второто е 

с неизтекъл срок.  

Проверени са 20 бр. протоколи от СПИ, представени с 3 бр. доклади, оценени са за 

съответствие с изискванията на Наредба №6/1999 г.  

Изготвени са 5 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 4 бр. извънпланови проверки на обекти за 

контрол по прилагане изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Три  

от тях са по сигнали за разпространение на миризма на амоняк NH3 при работата на 

хладилно-амонячна инсталация на „Мелта-90“АД, гр. Ловеч. Проверките в  „Мелта-90“ 

АД, гр. Ловеч са свързани с извънпланови контролни имисионни измервания на нивата на 

замърсител NH3 амоняк, заради неразрешено изпускане на амоняк от хладилна 

инсталация, собственост на „Мелта-90“АД, гр.Ловеч.  

През отчетния период е внесено 1 предложение за намаляване на текуща санкция 

за превишени НДЕ, по реда на чл.69б от ЗООС. 

Съставен е 1 АУАН за нарушаване на изискванията на чл.162а от ЗООС на базата 

на протоколи от извънпланово контролно измерване. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка с контролно измерване по фактор „шум“. 

Проверката и измерването са проведени във връзка със сигнали за миризма и шум при 

работата на хладилно-амонячна инсталация на „Мелта-90“АД, гр. Ловеч. 

Във по  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 2022 г.; 

- Шестмесечен доклад за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и озон, за 

отоплителния (зимния) сезон от 1.10.2021г. до 31.3.2022г.г.; 

- Информация за данните от мониторинга на показателите за КАВ от АИС Плевен, 

през 2021г. за РЗИ-Плевен.; 

- Оценка по чл.27, ал.6 на изпълнението на мерките от общинската програма за 

КАВ, за ПМ АИС-Плевен. 

Изготвени са общо 14 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, 

по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти за месец април 2022 г.: 

 Работа по сигнали за разпространение на миризма на амоняк, вследствие на 

неразрешено изпускане на амоняк от хладилна инсталация, собственост на „Мелта-

90“АД, гр. Ловеч.  

 

Води 

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

извършили/участвали в общо 20 бр. проверки, от които: 

- 13 бр. планови проверки, включващи 7бр. индивидуални планови проверки, 2 бр. 

проверка на обект с КР и 4 бр. КПКД 
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- 6 бр. извънредни проверки, включващи 1бр. участие в проверка по постъпил 

сигнал с вх. № ОИК-3-50/09.03.2022 г., 4бр. по чл. 69 от ЗООС, 1бр. за 

пломбиране на авариен савак. 

- 1 бр. участие /свидетел/ в проверка по ЗЧАВ 

- Във връзка с направените проверки са дадени 10 бр. предписания 

- Изготвен е доклад до Директора за направената проверка по сигнала, поради 

желана анонимност на сигналоподателя.  

Във връзка с проверките и съставените протоколи по чл. 69 от ЗООС са изготвени 

покани за съставяне на протокол, изчисления, анализ и предложения до Директора на 

РИОСВ – Плевен. 

Експерти от направлението са координирали КПКД през отчетния период. В тази 

връзка са изготвени писма до дружествата, подготовка на заповеди и доклади от КПКД. 

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. 

Извършен анализ/изготвени становища по процедури ОВОС, ЕО и КР – 10бр. 

Всички постъпили годишни доклади за 2021 г. от оператори на обекти с КР са 

анализирани по Условие 10 Емисии на отпадъчни води.  

През м. май 2022 г. е взето участие в работна среща по актуализация на КР на 

„Рафинерия Плама“ АД. 

От направление „Опазване на водите“ е взето участие в откриване на ПСОВ – 

изпълнение на проект Реконструкция на ПСОВ – с. Божурица.  

През отчетния период е взето участие в 3 бр. ДПК и участия по график в МК по 

Заповед на Областен управител на област Плевен. 

Акценти за месец май 2022 г.: 

- Проверки и съставяне на протоколи по чл. 69 от ЗООС. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени две планови  проверки на оператори с КР. 

Във връзка с направените проверки са дадени  3 бр. предписания.  

Издадени са осем становища по глава VI от ЗООС. Прегледани са 11 ГДОС на 

оператори с КР и 8 бр. са върнати за корекция.  Проверена и валидирана е информацията 

по ЕРИПЗ в информационната система. Взето е участие в работна среща в ИАОС по 

проект на КР на оператор „Рафинерия Плама” АД. 

  

Химикали 

През май 2022 г. са извършени общо 2 планови проверки по спазване на 

законодателството по химикали и контрол на риска от големи аварии. Взето е участие в 

проверка на обект с КР. При извършения контрол на обект с нисък рисков потенциал са 

дадени 3 бр. предписания, касаещи спазване на изискванията на законодателството на 

пожарната безопасност и безопасните условия на труд. За отчетния период са съставени и 

връчени 2 бр. АУАН на 2 бр. юридически лица за неспазване на приложени ПАМ - 

неизпълнение на задължение по чл.164 в, ал.1, т.1 на ЗООС във връзка с чл.158, т.4, 

чл.159, ал.2 и чл.160, ал.1 от ЗООС. 

Проведен е планов  контрол  на 1 бр. потребители по веригата по Регламент 

1907/2006 (REACH). Извършена е бр. проверка за спазване на реда и начина на 

съхранение на опасните химикали, не се констатираха несъответствия.  

През месец май няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до 

замърсяване на компоненти на околната среда. 
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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 

През месец май експертите, извършващи контрол по управление на отпадъците, 

извършиха общо 34 бр. проверки, от които: 

- 6 бр. планови, в т.ч. 2бр. проверки на обекти с КР и 28 бр. извънредни  (5 бр. по 

писма на структурите на ОД МВР Плевен, 16 бр. по писмо на МОСВ; 3 бр. проверки по 

подадено заявления за ДО и преустановяване образуването на отпадъци; 2 бр. последващ 

контрол; 2 бр. по постъпили сигнали). В рамките на осъществения контрол са дадени 10 

предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните 

изисквания, от които 2 бр. при планови проверки и 8 бр. при извънредните.  

За периода са издадени общо 5 бр. решения за издаване на регистрационни документи 

по чл. 35 от ЗУО, в т.число: 

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

събиране и транспортиране на отпадъци; 

 1 бр. отказ от издаване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

 Извършена е класификация на 23 отпадъка на 14 фирми-генератори, 

преустановено е образуване на отпадъци и прекратяване на класификация на 3 бр. 

отпадъка. Проверени и въведени в Excel формат са 148 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:  

В РИОСВ – Плевен са постъпили 3 сигнала по фактор „отпадъци“ като са  

извършени проверки от експертите на място на 2 бр. сигнали и 1 бр. е препратен по 

компетентност.  За отчетния период е съставен 1бр. АУАН на физически лице за 

нарушение на чл.133, ал.4 във връзка с чл.29, ал.2  от ЗУО. 

 

Почви 

През м. май 2022 г. по компонент почви са извършен 4 индивидуални проверки, от 

които 3 планови на складове за негодни ПРЗ и 1 извънредна по сигнал за изхвърлени 

торови маси. Дадени са общо 2 предписания (1 бр. при планова проверка-за премахване 

на надвиснали клони над покрива на склада за негодни ПРЗ и 1 бр. по сигнала за 

почистване на торовите маси), сроковете на които не са изтекли. 

Взето е участие в 1 планова проверка по КПКЗ на обект с издадено КР. Дадено е 1 

предписание за констатирано несъответствие, срокът на което не е изтекъл. 

Изготвен е отговор до МВР и МОСВ с резултатите от извършената проверка по 

сигнала за изхвърлени торови маси. 

Един сигнал е изпратен по компетентност на РИОСВ Враца. 

Взето е участие в 3 комисии: 1 комисия за определяне на терен за загробване на 

птици, заразени с инфлуенца в община Пордим по Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за 

условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, 

получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на 

храните и 2 комисии по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (1 

комисия в ОД „Земеделие“ Плевен и 1 комисия ОД „Земеделие“ Плевен). 

Във връзка с писмо относно инвентаризация на площадките, на които са 

разположение стоманобетонни контейнери за съхранение на негодни за употреба 

препарати за растителна защита (ПРЗ) на територията на РИОСВ Плевен, е изготвена и е 

изпратена информация в МОСВ. 



 
5 

 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 11 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ. 

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

кметовете на 8 общини докладват ежемесечно. 

 
ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността на направлението през м.май беше процедирането в кратки 

срокове на инвестиционни предложения свързани с мерки за енергийна ефективност, 

реконструкция на общински сгради и пътища, изграждане на път „Плевен – Ловеч – 

Кърнаре“, обход на гр.Плевен, процедиране на общински планове и програми. 

През периода са постъпили 3 уведомления по мерки на МИГ, 20 уведомления от 

общини ИП относно ремонт на улици и общински сгради, реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа, планове и програми за управление на отпадъците, интегрирано 

развитие на общините, за развитие на туризма, за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и други. 

Постъпили са 67 уведомления за изграждане на малки фотоволтаични инсталации до 

30 kW, за собствени нужди и за продажба на ел. енергия, и още 5 за големи инсталации, 

над 1 MW. 

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 144 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 18 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, внесено Задание за 

изменение на ОУП на Община Луковит, консултации по Задание за ДЕО за Национален 

план за възстановяване и устойчивост на България, внесени 2 годишни доклад за 

прилагане на ОУП на гр. Плевен и ОУП на Община Никопол, други. 

Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за 

преценяване необходимостта от ЕО и 1 решение за прекратяване на процедури по ОВОС 

и ЕО. 

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

ЗООС (10 бр. за провеждане на процедури по ОВОС и 1 за ЕО). За 128 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  По текущите процедури са получени 28 бр. 

становища от БДДР, РЗИ, ИАОС и ОД „Земеделие“.  

Направени са 6 планови проверки, от които 2 бр. по документи. Дадени са 2 бр. 

предписания, няма съставени АУАН. Взето е участие в две ДПК. 

 

Превантивна дейност 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 6 бр. планови проверки за спазване на режима, определен със 

заповедите за обявяване на ЗМ „Валога“, ЗМ „Драгово присое“, ЗМ "Лисец", земл. с. 

Гложене, общ. Тетевен; ЗМ „Червеният бряг“, с. Долни Вит, Община Гулянци; ЗМ „Лъгът 

– Дръмката“, с. Божурица, общ. Д. Митрополия; ЗМ „Щърка“, с. Реселец, Община Червен 

бряг. 

Извършени са 4 бр. извънредни проверки: 

- на съгласувана с писмо с изх. №1355/2/09.03.2022 г. на РИОСВ – Плевен дейност в 

ПЗ "Марата", с. Крушуна, община Летница, за премахване на изсъхнали и опасни дървета; 

нарушения не са установени; 

- на съгласувана дейност в ПЗ "Деветашка пещера" за заснемане на светлата част на 

Деветашката пещера с 3D Laser Scanner Leica RTC360 и фотоапарат Canon EOS 7D Mark 

II"; нарушения не са установени; 

- на ЗМ "Кайлъка" за извършено допълнително маркиране по туристически маршрут 

за целите на състезание по бягане; нарушения не са установени; 

- по сигнал с вх. №ОИК-3-59/25.05.2022 г. за предстояща сеч в ПЗ „Чернелка“; 

установено е, че сечта е съгласувана с Решение № ПН 125-ОС/2017 г. на РИОСВ – 

Плевен; 
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Извършени са 4 бр. планови проверки за спазване на режима, определен със 

заповедите за обявяване на защитени зони: 

- BG0000181 "Река Вит" - проверени са имоти (пасища) в землището на с. Милковица, 

общ. Гулянци; нарушения не са установени; 

- BG0001014 "Карлуково" - проверени са имоти (пасища) в землището на с. Бресте, 

общ. Червен бряг; нарушения не са установени; 

- BG0001036 "Български извор" - проверен е имот (пасище) в землището на с. 

Български извор, общ. Тетевен; нарушения не са установени; 

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, землище с. Дивчовото, общ. Тетевен - 

обект на проверката е находището на Dicranum viride (мъх), което е с координатен 

регистър, съгласно Приложение №2 от Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ за 

обявяване на BG0001493 “Централен Балкан - буфер”; не е установено извършване на 

дейности в нарушение на режима, определен в заповедта. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени зони: 

- BG0000181 “Река Вит”, в землището на с. Комарево, общ. Д. Митрополия, по сигнал 

с вх. №ОИК-3-58/23.05.2022 г., вх. №ОИК-3-58/1/23.05.2022 г. за провеждане на сеч в 

пасище; установено е, че сечта се провежда в горска територия, граничеща с пасище, и е 

предвидена в Горскостопански план на Община Д. Митрополия, съгласуван с писмо изх. 

№3448/2016 г. на РИОСВ – Плевен. 

- BG0000240 "Студенец", в землището на с. Радишево, общ. Плевен, по жалба с вх. 

№ОИК-2-7/16.05.2022 г. за разорано пасище; установено е, че разораването е в нарушение 

на режима, определен в т. 6.2. от Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ; ще бъдат 

предприети необходимите действия за преустановяване на разораването. 

 

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

екземпляри от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - 3 екземпляра от вида Бял 

щъркел от с. Вълчи трън, общ. Пордим, с. Рибен, общ. Д. Митрополия, и с. Тотлебен, 

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

отглеждане. 

 

Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени дървета от видовете Летен дъб (в 

с. Милковица, общ. Гулянци) и Бяла черница (в гр. Червен бряг). Нарушения не са 

установени. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на  

- защитено дърво от вида Гледичия (в с. Горталово, общ. Плевен), във връзка с писмо 

с вх. №7243/23.12.2021 г. на РИОСВ - Плевен за опасно надвиснали над покрива на сграда 

клони, както и наличие на напълно изсъхнали и счупени такива; констатирано е, че 

опасните и сухите клони могат да бъдат премахнати без да бъде влошено физиологичното 

състояние на дървото; 

- защитено дърво от вида Черна топола (в землището на с. Горталово) по сигнал с вх. 

№ОИК-3-60/25.05.2022 на РИОСВ - Плевен, за опасни сухи клони над екопътеката в ПЗ 

„Чернелка“; констатирано е, че сухите клони могат да бъдат премахнати без да бъде 

влошено физиологичното състояние на дървото; 

- вековно дърво от вида Космат дъб (землище с. Владиня, общ. Ловеч), предложено за 

обявяване за защитено по смисъла на ЗБР; дървото е във видимо добро здравословно 

състояние и след получаване на съгласие от собственика му – Община Ловеч, може да 

бъде обявено за защитено със заповед на министъра на околната среда и водите. 

 

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. 
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Извършени са 8 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на 

охлюви в с. Ставерци и с. Гостиля, общ. Долна Митрополия; 2 бр. в гр. Луковит, общ. 

Луковит; 4 бр. в с. Радювене, общ. Ловеч. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 8 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Беленци, 

общ. Луковит (2 бр.), гр. Луковит, общ. Луковит (3 бр.), с. Радювене, общ. Ловеч (2 бр.), с. 

Брестница, общ. Ябланица. Дадени са две предписания, които се изпълнени. Нарушения 

не са установени. 

 

    АУАН и наказателни постановления месец май 2022 г. 

 

Съставен е АУАН № 014/11.05.2022 г. срещу физическо лице  от с.Рупци  за това, 

че  08.03.2022г в с.Телиш, бивше военно поделение, същият в съучастие с с други 

физически лица, нерегламентирано е изгорил около 2 т. проводници с различно сечение, с 

което е нарушил забраната на чл. 29, ал.1 от ЗУО и чл. 133, ал.4, т.1 предл. Първо от ЗУО.   

Съставен е АУАН №015/12.05.2022 г срещу юридическо лице от  гр.Плевен за 

това, че за периода 14.07.2021г до 28.02.2022г в имот гр.Плевен, на територията на 

Рафинерия Племен АД, ПИ 73674.204.13, землището на с.Търнене дружеството не е 

изпълнило ПАМ, наложен със заповед № РД-0381/07.07.2021г на директора на РИОСВ-

Плевен. Нарушение по чл. 164 в, ал.1, т.1 вр с чл. 158, т.4, вр с  чл.159, ал.2 и чл. 160 от 

ЗООС. 

Съставен е АУАН № 016/12.05.2022г срещу юридическо лице от гр.Русе за това, че 

в периода 14.07.2021 г до 28.02.2022г, в имот гр.Плевен, на територията на Рафинерия 

Племен АД, ПИ 73674.204.13, землището на с.Търнене дружеството не е изпълнило ПАМ, 

наложен със заповед № РД - 0380/07.07.2021 г на директора на РИОСВ-Плевен. 

Нарушение по чл. 164 в, ал.1, т.1 вр с чл. 158, т.4, вр с чл.159, ал.2 и чл. 160 от ЗООС. 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП № 001/18.05.2022г. срещу юридическо лице от с.Крушуна за това, че на 

16.11.2021г в с.Крушуна, в склад за негодни и излезли от употреба продукти за растителна 

защита в ПИ 40261.56.16 г не е изпълнило задължително предписание, дадено по реда на 

чл. 155, ал.2 от ЗООС с констативен протокол  с № П-ЛС-37/08.09.21г на РИОСВ Плевен 

„ да се възстанови целостта на покривната конструкция, описана по т.2 по горепосочения 

протокол. Нарушение по чл. 166, т.3 във вр с чл. 165, ал.2 от ЗООС. Наложената е санкция 

в размер на  2000 лв. 

НП № 012/ 27.05.2022 г срещу юридическо лице от  с.Брест за това че, на 

09.03.2022г в дворно място, находящо се в с.Брест, общ.Гулянци, на ул.“Странджа“ № 33, 

представляващо УПИ с № XVІ-980,  собственост  на физическо лице и използван от 

юридическото лице и третира отпадъци - 16 бр. излезли от употреба моторни превозни 

средства в различна степен на разкомплектоване, 13бр. от които са с рама, която не се 

разчита, а останалите  три броя ИУМПС  са - Фолксваген Голф с рама 

WVWZZZ1JZXW022544 с рег.№  СО 1900 АН, собственост на физическо лице от гр. 

Самоков с прекратена регистрация, Фолксваген Голф  с рама WVWZZZ1KZ5PO55708 с 

рег.№ ЕВ 4749 ВК собственост на физическо лице от с.Горна Росица с прекратена 

регистрация и Фолксваген Голф с рама WVWZZZ1KZ8P084514 с рег.№ ОВ 38 13 ВР 

,собственост на  физическо лице от гр.Тетевен също с прекратена регистрация, както и 

чести и компоненти на морни превозни средства – свалени двигатели, гуми, врати и 

кабели, без да има разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци, издаден 

от директора на РИОСВ Плевен ,след като такъв се изисква съгласно разпоредбата на 

чл.35, ал.1,  т.1 от ЗУО 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 
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изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуването 

им/ по смисъла на Приложение към параграф 1, т.13 от ДР на ЗУО. Нарушение по чл. 136, 

ал.2, т.3, предложение 3 от ЗУО във вр. с чл. 17, ал.1 от Наредбата за излезли от употреба 

моторни превозни средства. Наложената санкция е в размер на 7000 лв. 

НП с № 018//05.05.2022 г срещу физическо лице  от с.Дерманци за това, на 

14.07.2021г в дворно място в с.Дерманци, ул.“Васил Левски“№50, негова собственост 

съхранява шест броя  ИУМПС в различна степен на разкомплектоване, части и 

компоненти от МПС с обща площ около 600 кв. м.к, която 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.   

  

През месец май 2022г няма влезли в сила наказателни постановления. 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

 През м. май са направени 116 проверки на 108 обекта. Дадени са 32 предписания.  

Бизнеса  

За периода са издадени 8 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 

решения за преценяване необходимостта от ЕО и 1 решение за прекратяване на 

процедури по ОВОС и ЕО. 

По мерки са постъпили 3 бр. уведомления за ИП/П/П.   

Проведени са процедури по 20 уведомления на общини относно ремонт на улици и 

общински сгради, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, планове и програми 

за управление на отпадъците, интегрирано развитие на общините, за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и други. 

През м.май са постъпили 67 уведомления за изграждане на малки фотоволтаични 

инсталации до 30 – 100 kW, за собствени нужди и за продажба на ел. енергия, и още 5 за 

по-големи инсталации, над 1 MW. 

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

ЗООС. За 128 уведомления 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. Изготвени са и публикувани на страницата 

на РИОСВ – Плевен 4 прессъобщения и информации за потребление на гражданите. 

През месец май са постъпили и обработени общо 15 бр. сигнала и 3 бр. жалби. За 

всички са предприети  своевременно съответните действия – проверка на      място, 
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отговор, препращане по компетентност. За 8 сигнала и 2 жалби са извършени проверки на 

място, 4 сигнала и 1 жалба са изпратени за предприемане на действия по компетентност, 

за 2 сигнала тече процедура и за 1 предстои проверка. 

По случай Европейския ден на „Натура 2000“ и Международния ден на 

биологичното разнообразие бяха проведени няколко инициативи: 

Презентация на тема Екологична мрежа “Натура 2000“ беше представена пред 

ученици от СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, Национална професионална гимназия 

по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов“ Ловеч и НУ „Патриарх Евтимий“ в 

Плевен. 

На 20.05.2022 в РИОСВ – Плевен се проведоха срещи и с представители на 

общинските администрации и държавните горски стопанства в териториалния обхват на 

РИОСВ – Плевен. 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


