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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. Ноември 2021 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: 

-  През м. ноември са постановени 10 бр. Решения – 9 бр. по чл. 18  и 1 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). 

-  Издадени са 78 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. ноември в РИОСВ - Плевен са постъпили 42 бр. уведомления за Горскостопански 

програми и План извлечения. 

- Издадени са 11 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, и 2 

решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.  

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

ЗООС (в т.ч. 5 бр. – ОВОС и 5 бр. за ЕО). От постъпилите 97 уведомления за 

инвестиционни предложения, планове и програми за 77 броя е преценено, че не попадат в 

обхвата на ЗООС. Изискана допълнителна информация за отстраняване на непълноти, 

пропуски и неточности по 10 уведомления. 

- Във връзка с провеждане на консултации по процедури по ЕО на МОСВ, са изготвени 

становища, във връзка с „Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020 г.“ на МОСВ и 

„Национален план за възстановяване и устойчивост“ на МС.  

- Изготвено е становище по консултации по проект на „Областна стратегия за равенство, 

приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030 г.“ на Област Ловеч. 

- Получени са Годишни доклади за изпълнение на условията и мерките в ОУПО за 

общините: Гулянци, Искър, Кнежа, Червен бряг, Тетевен и Плевен. 

 

 

Tекущ контрол:  

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри 

от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов 

от гр. Плевен, 1 екземпляр от вида Горска ушата сова от гр. Плевен, които са изпратени в 

Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане. 

 

През отчетния период са извършвани 10 бр. планови проверки по документи, включително 

4 бр. във връзка с изпълнение на условия в Решения по ОВОС и решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС, и 6 бр. във връзка с издадени Становища по ЕО. 

 

През отчетния период представители от РИОСВ Плевен са участвали в две държавни 

приемателни комисии. 

 

Експертите от направленията, извършващи контролна дейност са реализирали обща 75 

проверка на обекти  и оператори. 
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Приети са 30 броя проекти по  Чиста околна среда (ЧОС) - 2021г., финансирани от 

ПУДООС (в общини, кметства, училища и детски градини). 

 

Извънредни проверки: 

През ноември 2021 г. от експертите са направени общо 30 извънредни проверки по ЗЧАВ, 

ЗОИК, ЗУО, ЗБР, и ЗООС, в това число 3 проверки за последващ контрол и 10 по сигнали. 

 

АУАН и наказателни постановления месец август 2021 г. 

 

През м. Ноември са съставени 4 бр. АУАН, влезли в сила 3 бр. наказателни постановлевния 

и и са издадени 4 наказателни постановления за налагане на санкции. 

 

 

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  ноември 2021 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 19 бр. проверки, 17 бр. по компонент „въздух” и 2 бр. по 

фактор “шум”в  15 бр. обекти. Съставени са 19 бр. протоколи, в т.ч. 15 бр. протоколи от 

индивидуални проверки, 1 бр. протокол от проверка в рамките на КПКД, 3 бр. проверки на 

обекти с КР. От извършените 19 бр. проверки, 11 бр. са планови и 8 бр. са извънредни, в 

т.ч.:  

 3 проверки по сигнал;  

 5 проверки за съставяне на констативни протоколи, свързани със санкции. 

През отчетния период са издадени три предписания. 

Проверени са 9 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 21 бр. 

източници (горивни и технологични), както и протоколи от ежемесечен мониторинг на 

емисиите от газовите кладенци на 4 бр. регионални депа за неопасни отпадъци. 

Проведено е едно планово контролно измерване на емисии от горивен източник.  

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

СНИ на емисии. 

Проведено е едно планово контролно измерване на показателите за шум в околна среда от 

промишлен източник.  

През отчетния период публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с 

разтворители от обхвата на Приложение №1 към Наредба №7/2003г. не е актуализиран. 

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

информации: 

  - 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; 

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

ФПЧ10 за предходния месец и в сравнение с предходните две години; 

- Информация за МОСВ относно докладване до ЕК по Решение 2011/850/ЕС относно КАВ 

и изпълнението на Общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ. 

Експерти от направлението взеха участие в: 

 2 бр. Държавни приемателни комисии; 

Изготвени са 9 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР.  

Акценти за месец ноември 2021 г.: 

 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, за които се прилагат 

норми на допустими емисии НДЕ, определени в Наредба №1/2005г. Проверките са 
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свързани с констатиране на превишения на приложимите НДЕ, на базата на протоколи от 

проведени контролни измервания и собствени периодични измервания. 

 Внесени са 4 бр. предложения за текущи санкции за превишени НДЕ на прах и въглероден 

оксид СО на базата на протоколи от планови контролни и собствени периодични 

измервания. 
 

Води 

През м.ноември са извършени/ взето е участие в общо 13 бр. проверки, от които 7 бр. 

индивидуални планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в  3 бр. 

проверки на обекти с комплексно разрешително, направени са 3 бр. извънредни проверки. 

Индивидуалните извънредни проверки са във връзка с постъпили – писма за разпломбиран 

савак на ПСОВ Божурица - 2 бр. и  за налагане на санкция по ЗООС на Рафинерия Плама.  

През отчетния период няма дадени предписания. Удължени са сроковете за изпълнение на 

2 бр. предписания.  

През отчетния период няма съставени АУАН по ЗВ. 

Констативните протоколи и протоколите от контролния и собствен мониторинг на 

отпадъчни води са въведени в ГИСУВД.  

Акценти в контролната дейност на направление „води“ за м.ноември са: 

 констатиране на превишения на ИЕО, на базата на протоколи от проведен контролен 

мониторинг. 

 предложение за налагане на текущи санкция за превишени ИЕО 

 изпълнение на Годишния план на РИОСВ – Плевен за 2021 г. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени четири  планови  проверки и е дадено едно 

предписание. Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР, становища по процедури 

по ОВОС. Изпратен е един план за собствен мониторинг на оператор с КР  в ИАОС. Взето 

е участие в три извънредни проверки .  

 

Химикали  

За отчетния период са извършени общо 4 бр. проверки, от които -  2 бр. планови КПКД 

проверки, 1 бр. извънредна проверка по спазване на законодателството по химикали и 1бр. 

планова проверка на обект с класификация нисък рисков потенциал (Севезо обект). През 

месец ноември 2021 г. проведената извънредна проверка е във връзка с девети европейски 

проект (REF-9) за контрол на веществата предмет на забрана по Регламент REACH. За 

спазване на законодателството на Регламент REACH са проверени 2 бр. потребители по 

веригата и 1бр. дистрибутор. Взето е участие в планова проверка на обект с КР. През 

периода са изготвени доклади от извършените проверки, становища по процедури по 

ОВОС и 99б) от ЗООС на текущи процедури на обектите Севезо, писма до оператори и 

членовете на комисиите по чл.157 а от ЗООС.  

Изпратен е в МОСВ за утвърждаване годишен план за контролна дейност по чл.157а, ал.4, 

т.1 от ЗООС за 2021 г. на обектите с нисък и висок рисков потенциал, намиращи се на 

територията на РИОСВ Плевен.  

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

компоненти на околната среда, както  и приложен ПАМ.   

 

Управление на отпадъците 

През отчетния период експертите от РИОСВ Плевен са извършили общо 39 проверки, от 

които: 

- 32 броя индивидуални проверки (21 планови и 11 извънредни) по спазване изискванията 

на Закона за управление на отпадъците и Закон за опазване на околната среда. 

От извършените проверки, 
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 - 7 броя по сигнал; 2 броя за последващ контрол; 2 броя по писма на МОСВ 

- 3 броя планови участия в комплексни проверки; 

- 4 броя участия в планови проверки по условия в КР; 

При направените проверки са издадени  14 броя предписания.  

За периода са издадени общо 10 броя разрешения и регистрационни документи по чл. 35 от 

Закона за управление на отпадъци (ЗУО), в т. число: 

- 2 броя за прекратяване на разрешителни за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО 

- 6 броя решения за изменение и допълнение на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО 

за събиране и транспортиране на отпадъци; 

- 2 броя решения за издаване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за събиране и 

транспортиране на отпадъци; 

За отчетния месец са съставени и връчени 4 броя актове на физически лица за установени 

административни нарушения по ЗУО. 

През месец ноември са утвърдени 32 бр. работни листи за класификация на отпадъците.  

Проверени и са въведени в регистър-Excel формат 166 идентификационни документи за 

транспорт на опасни отпадъци.  

Изготвено е едно становище по доклади от основно охарактеризиране на отпадъците. 

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

Извършени са проверки на 30 обекта, реализирали проекти по оперативна програма Чиста 

околна среда (ЧОС) - 2021г. и  финансирани от ПУДООС. Обектите са приети и са в 

общини, кметства, училища и детски градини. 

 

 Почви 

През м. ноември 2021 г. във връзка с планов контрол по документи на складове за 

съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ (негодни ПРЗ) са изготвени 3 

предписания с писма за 3 склада.  

Извършени са 4 проверки на складове за негодни ПРЗ, от които 3 планови и 1 извънредна - 

последващ контрол по предписания на склада в с. Ракита, общ. Червен бряг. Във връзка с 

дадените предписания, Кметът на община Червен бряг е предприел действия, като е предал 

негодните ПРЗ от склада в с. Ракита за третиране на „БалБок Инженеринг“ АД, с което е 

отпаднала необходимостта от изпълнението им. За предприетите действия РИОСВ Плевен 

е информирана своевременно. При проверката е констатирано, че в склада за негодни ПРЗ 

не са налични негодни ПРЗ, в т. ч. преопаковани и не преопаковани. 

Взето е участие в 3 комисии, от които: 

- за приемане на 1-ва година от извършена биологична рекултивация на общинско депо за 

ТБО на община Левски; 

- 2 комисии по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ: 1 в ОД Земеделие Ловеч и 1 в ОД Земеделие Плевен. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 30 вътрешни 

становища по процедури по ОВОС и ЕО, 7 от които са и по компонент Земни недра. 

 

Превантивна дейност 
ОВОС И ЕО 

През м.ноември са процедирани в най-кратки срокове инвестиционни предложения, 

планове и програми (ИП/П/П) на физически и юридически лица свързани с финансиране на 

мерки за енергийна ефективност, ремонт на читалища и недвижими културни ценности, 

изграждане на ВиК и пътна инфраструктура по искане на общини и други. Изготвени са 

вътрешни становища по 3 бр. уведомления във връзка с мерки от ПРСР (подмярка 4.2 и 

6.3), 6 бр. по уведомления на общини и 1 писмо за необходими действия по ЗООС/ЗБР за 

общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна Митрополия. 

През отчетния период в направлението са постъпили общо 97 бр. уведомления за ИП, П/П, 

1 искане за преценяване необходимостта от ОВОС и 9 бр. искания за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 
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Издадени са 11 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, и 2 

решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО. 

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

(в т.ч. 5 бр. – ОВОС и 5 бр. за ЕО). От постъпилите 97 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми за 77 броя е преценено, че не попадат в обхвата на 

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

неточности по 10 уведомления. 

При проведените през периода процедури са получени 21 бр. становища, от които 1 бр. от 

БДДР, 1 бр. от ИАОС, 1 бр. от РД „РСПБЗН“ – Ловеч и 18 становища от РЗИ – Плевен (12 

бр.) и Ловеч (6 бр.). 

Продължава процедурата по задължителна ЕО на ОУП на Община Белене. За 5 общини с 

приключили процедури по ЕО са изискани справки за съответствие с Наредбата за ЕО, 

както и представянето на 13 Годишни доклада по наблюдение и контрол при прилагането 

на ОУП.  

През периода са извършвани 10 бр. планови проверки по документи, включително 4 бр. във 

връзка с изпълнение на условия в Решения по ОВОС и решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС, и 6 бр. във връзка с издадени Становища по ЕО, предвидени в 

Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021 г.   
 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени територии - защитена местност "Петко 

бунар", с. Голец и природна забележителност "Пещера Лястовица", с. Гложене, относно 

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

заповедите за обявяването им. Нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на защитени територии: 

- на пещера “Проходна” (част от ПЗ ”Карлуковски карстов комплекс с пещерите “Темната 

дупка”, “Проходна”, “Свирчовица”, “Банковица” и “Хайдушката дупка”), с. Карлуково; 

проверката е съвместно с представител на МОСВ. Установено е, че в пещера “Проходна” 

не са премахнати новите катерачни маршрути (5 бр. в „Сектор Б-източен вход, дясна 

стена“; 3 бр. в „Сектор В – входна част, дясна стена“; 1 бр. в „Сектор Ж – западен вход, 

дясна стена“), констатирани при проверките през 2020 г. и началото на 2021 г., в нарушение 

на режима на дейностите, определен със Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ 

бр. 32/2018 г.), неразделна част от която са общ план и индивидуални схеми на катерачни 

маршрути. Собствеността на пещерите не е регламентирана с нормативен акт; 

- в ПИ №56722.627.1, земл. гр. Плевен, попадащ в ЗМ "Кайлъка". Проверката е за 

изпълнение на ПАМ, дадена със заповед №РД 0268/12.05.2021 г. на РИОСВ-Плевен на 

Областна Администрация, гр. Плевен, за упражняване на контрол в качеството си на 

собственик на разорания ПИ №56722.627.1 (с НТП „Обществен извънселищен парк, горски 

парк“), като възстанови ползването на посочения имот по начин на трайно ползване. 

Областна администрация Плевен е предприела действия за изпълнение на предписанието, 

като е изпратила писмо с изх. № ДС-27-16(1)/28.05.2021 г. до собственика („Уърлд Уайнс“ 

ООД) и арендатора („Напредък 2020“ ООД) на съседния ПИ №56722.246.1, като ги е 

уведомила, че следва да прекратят неправомерното обработване на ПИ № 56722.627.1. При 

проверката на място е установено, че част от ПИ №56722.627.1, в район с географски 

координати 43°20'54.4, 24°39'27.1, е извършена дълбока оран. В момента на проверката 

няма механизация и не се извършва разораване. На проверката присъства и управителят на 

„Напредък 2020“ ООД, на когото е обяснено, в кой участък да не се навлиза и използва 

като обработваема земя ПИ № 56722.627.1; 

- в ПИ №56722.618.1, земл. гр. Плевен, попадащ в ЗМ "Кайлъка", във връзка с премахване 

на дървета и храсти, без съгласуване от РИОСВ - Плевен. Предприети са действия за 

установяване на извършителя. 
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Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени зони: 

- BG0001493 "Централен Балкан - буфер", във връзка със спазване на условията от Решение 

№ ПН12-ОС/2020 г. на Директора на РИОСВ - Плевен за ИП "Монтиране на два броя 

преместваеми контейнери за съхранение на селскостопански инвентар и селскостопанска 

продукция" в ПИ 81476.401.1, з-ще с. Чифлик, общ. Троян. Дадени са предписания във 

връзка с установеното терасиране на имота и наличен изкоп с тръби към него, които не са 

съгласувани с Решение № ПН12-ОС/2020 г. 

- BG0000269 "Пещера Лястовицата" (ПИ 15165.405.22), з-ще с. Гложене, общ. Тетевен във 

връзка със спазване на условията от заповедта за обявяване на защитената зона. Нарушения 

не са установени; 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на ПИ №№20420.130.8, 20420.131.4, 20420.263.6, з-

ще с. Деветаки по писмо на МОСВ с вх. №5230/02.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен за 

разораване, установено от ДФ „Земеделие“ през 2020 г. При проверката на място е 

установено, че два от имотите с НТП „Пасище“ и „Ливада“ (попадащи в ЗЗ BG0000615 

"Деветашко плато"), са частично разорани, без съгласуване от РИОСВ - Плевен. Ще бъдат 

предприети действия за преустановяване на разораването. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри 

от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов 

от гр. Плевен, 1 екземпляр от вида Горска ушата сова от гр. Плевен, които са изпратени в 

Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитено вековно дърво Летен дъб, №1455 в 

регистъра на ВД, с. Николаево, общ. Плевен. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 2 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Кирчево, общ. 

Угърчин. Установено е, че в единия пункт няма нарушения, а другият не работи. 

 

АУАН и наказателни постановления месец ноември 2021 г. 

 Съставен е АУАН № 016/10.11.2021 г. на физическо лице  от с.Златна Панега - за това, 

че  на 27.09.2021г в РИОСВ Плевен като отговорник по дадено предписание на 

основание чл.113, ал.3 от ЗУО не е изпълнил предписаното в т.1 от същото-„в срок до 

24.09.2021г включително,  да представи в РИОСВ Плевен копия от всички записи на 

графични изображения  за периода от 00.00 часа на 12.07.21 г до 24.00 часа на 

14.07.2021г на подходящ носител, от всички камери, наблюдаващи процесите по третира 

на отпадъците на двете площадки на дружеството за дейности с отпадъци.“ Нарушение 

по чл.156, ал.1 във вр с чл.113, ал.3 от ЗУО.  

 Съставен е АУАН № 017/15.11.2021 г. на физическо лице   - за това на 15.11.21 г при 

извършена проверка в дворно място в с.Дерманци, ул.“Васил Левски“ № 50 извършва 

дейности по съхранение и разкомплектоване в различна степен  на ИУМПС без да има 

разрешение  по чл.67 от ЗУО във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.Нарушение по чл. 133, ал.3, 

т3 във вр. с чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

 Съставен е АУАН 018/15.11.2021 г на физическо лице  за това, че на 15.11.21г в дворно 

място в с.Дерманци,ул.“Мизия“№10, общ.Луковит са установени налични  ИУМПС в 

различна степен на разкомплектованост, части и компонентни от тях, разположени на 

площ около 600 кв.м. За извършване на  дейности по съхранение и разкомплектоване на 

този вид отпадъци физическо лице не притежава издадено разрешително по чл.67 от 

ЗУО във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от същия закон. Нарушение по чл. 35, ал.1, т.1 във вр с чл. 

133, ал.3, т.3 от ЗУО.   

 Съставен АУАН № 019/30.11.21г на физическо лице от гр.Тръстеник за това, че на 

09.06.21г в с. Гиген, обл. Плевен, ул. “Митко Палаузов“, срещу бивше училище 

извършва дейности по третиране на отпадъци - изкупуване и транспортиране на черни и 
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цветни метали от битов характери излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, които е закупил от непознато за него  физическо лице от с. Гиген, без да има 

регистрация по |ТЗ или без издадено разрешение. Нарушение по чл.35,ал.1, т.1 и чл.133, 

ал.3, т.3 от ЗУО.    

  

Издадени наказателни постановления: 

През месец ноември 2021 г няма издадени наказателни постановления. 

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

 НП № 059/31.12.2020 г, с което на физическо лице от гр.Троян е наложено наказание – 

глоба в размер на 2000 лв.  за това, че предлага за продажба срещу 320 лв. два живи 

екземпляра от вида Зеленобуза зеленка, чрез обява в OLX.bg, което е в нарушение на 

чл.8, пар.1 от Регламент № 338/97. Нарушение на чл.8, пар.1 от Регламент №338/97 във 

вр. чл.70, т.1, чл.100 и чл.102, ал.1 от ЗБР. 

 НП № 063/18.01.2021г, с което на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД е наложено наказание 

имуществена санкция в размер на 2000 лв. за това ,че  от 18.09.20 до 11.11.20 г. ,участък 

от преносен газопровод  „Балкански поток“, в който е извършено пресичане на р.Вит по 

траншеен метод ,в землището на с.Садовец и с.Петърница, община Долни Дъбник, 

обл.Плевен – км 338.07- км 339.5 е констатирано ,че дружеството не е изпълнило 

условие по подточка 3 от точка ІІ на Решение № 7-5/2013г на МОСВ, за нарушение на 

чл. 166, т.2 вр с чл. 82, ал.5 от ЗООС . 

 НП № 004/25.03.21г., с което на „Клеърс“ ЕООД е наложено наказание имуществена 

санкция в размер на 2000 лв. за неизпълнение на задължение по чл.22, ал.4 от Наредба № 

1 от 04.06.2014г за реда и образците ,по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри ,във вр с чл.135, ал.1 , т.1 от 

ЗУО  

 

Издадени НП за налагане на текущи/еднократни санкции: 

 Издадено е Наказателно постановление №И-9-130-1/13.10.2021г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „ХЕДОН”ЕООД, гр.Троян. 

Нарушението е за замърсяване на атмосферния въздух с емисии на вредни вещества. 

Размерът на месечната текуща санкция е 1835,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от 

ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№5171(2) от 

20.09.2021г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №ВХ-С-ЮР-061 

от 29.09.2021г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 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.№5171(4)/30.09.2021г. на РИОСВ-Плевен) е 

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

наредба. Наказателното постановление №И-9-130-1/13.10.2021г. на директора на 

РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№5171(5)/13.10.2021г. 

 Издадено е  Наказателно постановление №И-9-109-11/25.11.2021г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.Троян. 

Нарушението е за замърсяване на атмосферния въздух с емисии на вредни вещества. 

Размерът на месечната текуща санкция е 3975,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от 

ЗООС.  

Докладът за резултатите от собствени периодични измервания е получени в РИОСВ-

Плевен към вх.№6434 от 09.11.2021г. Констативният протокол за установяване на 

замърсяването №ВХ-С-ЮР-071 от 15.11.2021г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по 
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чл.8, ал.6 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.№6434(2)/16.11.2021г. на РИОСВ-Плевен) е 

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

наредба. Наказателното постановление №И-9-109-11/25.11.2021г. на директора на 

РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№6434(4)/25.11.2021г. 

 Издадено е Наказателно постановление №И-9-94-15/16.11.2021г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „АСТАРТА”ООД, гр.Плевен (за цех 

за консервирани зеленчуци в с.Бохот, общ.Плевен). Нарушението е за изпускане на 

отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на 

индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното 

за заустване, издадено но дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 45,00 

лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№4109(12) 

от 07.10.2021г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ПП-65 

от 18.10.2021г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 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.№ 4109(19)/25.10.2021г. на РИОСВ-Плевен) е 

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

наредба. Наказателното постановление №И-9-94-15/16.11.2021г. на директора на 

РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№4109(20)/16.11.2021г. 

 Издадено е Наказателно постановление №И-9-94-17/26.11.2021г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „АСТАРТА”ООД, гр.Плевен (за цех 

за консервирани зеленчуци в с.Бохот, общ.Плевен). Нарушението е за изпускане на 

отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на 

индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното 

за заустване, издадено но дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е  

увеличен на 299,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№6192 от 

26.10.2021г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ПП-68 от 

28.10.2021г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 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.№6192(1)/29.10.2021г. на РИОСВ-Плевен) е 

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

наредба. Наказателното постановление №И-9-94-17/26.11.2021г. на директора на 

РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№6192(3)/26.11.2021г. 

 

Околната среда  

През месец ноември експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 96 проверки на 90 

обекта в т. ч. 64 планови проверки и 32 извънредни проверки. Дадени са 30 предписания. 

 

Бизнеса 

- Издадени са 11 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, и 2 

решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО. 
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- Изготвени са вътрешни становища по 3 бр. уведомления във връзка с мерки от ПРСР 

(подмярка 4.2 и 6.3), 6 бр. по уведомления на общини и 1 писмо за необходими действия по 

ЗООС/ЗБР за общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна 

Митрополия. 

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

ЗООС (в т.ч. 5 бр. – ОВОС и 5 бр. за ЕО). От постъпилите 97 уведомления за 

инвестиционни предложения за 77 броя е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

През периода са извършвани 10 бр. планови проверки по документи, включително 4 бр. във 

връзка с изпълнение на условия в Решения по ОВОС и решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС, и 6 бр. във връзка с издадени Становища по ЕО, предвидени в 

Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021 г. 

 

Обществеността  

През м. ноември не са установени 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. 

- През месец ноември са постъпили и обработени 14 бр. сигнала, като 4 от тях са изпратени 

по компетентност до други държавни и общински структури. 

 

 

Приложение – таблична част. 


