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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. октомври 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. октомври са постановени 12 бр. Решения – всички по чл. 18 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 112 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.  

- Постъпили  39 бр. уведомления за Горскостопански програми и План извлечения. 

- Издадени са общо 8 решения, в т.ч. 5 бр. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 2 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 1 

бр. за прекратяване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС. 

- Изготвени са 16 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС (в т.ч. 10 бр. – за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и 6 бр. за 

преценяване необходимостта от извършване на ЕО). От постъпилите общо 81 бр. 

уведомления за инвестиционни предложения, планове, програми и проекти за 65 бр. е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  

- Проведени са консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

През месец октомври експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 66 проверки на 63 

обекта в т. ч. 42 планови проверки и 24 извънредни проверки. Съставени са 17 предписания. 

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

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 екземпляр от вида Орко /Falco 

subbuteo/ от гр. Априлци, 1 екземпляр от вида Малък ястреб /Accipiter nisus/ от с. Лешница и 1 

екземпляр от вида Горска улулица /Strix aluco/ от гр. Ябланица, които са изпратени в 

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

През отчетния период са направени 1 планова проверка по условията в Решение № ПН 36 

ПР/2019 г., и 1 извънредна – за проверка срока на правно действие на Решение ПН 87 ПР/2012 

г.   

 

Извънредни проверки: 

През септември 2021 г. от експертите са направени общо 24 извънредни проверки по 

ЗЧАВ, ЗОИК, ЗУО, ЗБР, и ЗООС, в това число 2 проверки за последващ контрол и 3 по 

сигнали. 

 

АУАН и наказателни постановления месец август 2021 г. 

 

През м. октомври са съставени 2 бр. АУАН и 4 бр. Наказателни постановления. 
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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  октомври 2021 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 19 бр. проверки, в т.ч. 18 бр. по компонент „въздух”  и 1 бр. по 

фактор „шум“ в  18 бр. обекти. Съставени са 18 бр. протоколи, в т.ч. 10 бр. протоколи от 

индивидуални проверки, 3 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 5 бр. проверки на 

обекти с КР. От извършените 19 бр. проверки, 13 бр. са планови и 6 са извънредни – 3 бр. за 

присъствие на СПИ, 2 бр. по сигнали (една индивидуална и една КПКД) и една по искане за 

утвърждаване на пробовземна точка. 

Проверени са 3 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 11 бр. 

източници (горивни и технологични). Не са установени превишения на НДЕ. 

Проведени са 2 планови контролни измервания на емисии от 3 бр. горивни източници.  

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

СНИ на емисии. 

Проверени и приети са 3 бр. доклади за СПИ на шум, изготвени са 4 бр. писма със 

заключения за резултатите от 1 бр. контролно и 3 бр. собствени измервания на показатели за 

шум в околна среда. 

През отчетния период в публичния регистър на средните горивни инсталации е вписана 

1бр. нова СГИ на „Агроком консулт“ ЕООД, с.Чавдарци, обл.Ловеч. 

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

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

през неотоплителен (летен) период 01.04.2021 – 30.09.2021 г.; 

 Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по 

Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІІІ тримесечие на 2021 г.; 

 Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ), за ІІІ тримесечие на 2021 г.; 

 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, за 

предходния месец; 

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

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

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

по 7 бр. преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти за месец октомври 2021г.: 

 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии – горивни и 

технологични, нормирани от Наредба №1/27 юни 2005г. Проверките включват  контролни 

измервания на горивни източници, присъствие на собствени периодични измервания на емисии 

от източници с наложени санкции. 

 Извършен е анализ на състоянието и тенденциите относно КАВ по показатели ФПЧ10, 

ПАВ и озон, за летен (неотоплителен сезон) 01.04.2021 – 30.09.2021 г.  

 
 

Води 

През м. октомври са извършени/взето е участие в 8 бр. планови проверки, от които: 

- 4 бр. индивидуални проверки на обекти, формиращи отпадъчни води,  

- 4 бр. участие в КПКЗ. 

 Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води само на 1 обект от планираните 

проверки, в изпълнение на Заповед №РД-970/07.12.2019 г. на МОСВ. На другият обект не е 

проведен контролен мониторинг, тъй като същият не осъществява производствена дейност. 
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През отчетния период са направени 9 бр. извънредни проверки, от които: 

- 2 бр. по постъпили сигнали – в т. ч.  1 бр. индивидуална проверка и 1 бр. КПКД; 

- 1 бр. за увеличаване на санкция; 

- 1 бр. за намаляване на санкция; 

- 3 бр. за налагане на санкция; 

- 1 бр. по писмо на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен 

- 1 бр. последващ контрол. 

При проверките са дадени 5 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда, от които 1 брой предписание 

с писмо. Срокът за изпълнение на предписанията не е изтекъл. 

През периода има съставен 1 брой АУАН по Закона за водите.  

Направени са 6 бр. предложения за санкции, от които: 

-  1 бр. за размер на АУАН на Община Тетевен;  

-  1 бр. за намаляване на санкция на „Пелтина“ ООД; 

-  3 бр. за налагане на санкция – „Астарта“ ООД, „Кондов Екопродукция“ ЕООД, „В и К“ 

ЕООД, гр. Плевен; 

-  1 бр. за увеличаване на санкция на „Астарта“ ООД. 

Изготвени са 14 бр. вътрешни становища по компонент „води”, по  преписки по 

процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Изготвени са 14 броя писма до други институции, контролирани лица и 

сигналоподатели. 

В изпълнение на Заповед №РД-821/30.10.2012 г. на Министъра на околната среда и 

водите е изготвен списък на обектите планирани за контрол през 2022 г. от РИОСВ - Плевен. 

Списъкът е съгласуван от БДДР и изпратен на ИАОС. 

Извършен е анализ и оценка на получените през отчетния период протоколи от проведен 

собствен мониторинг на отпадъчни води от обекти с издадени разрешителни за заустване. 

През отчетния период регулярно са въвеждани в „Геоинформационна система за 

управление на водите и докладване“ констативните протоколи от извършените проверки, 

резултатите от проведения контролен мониторинг на обектите, формиращи отпадъчни води, 

както и резултати от проведения собствен мониторинг на отпадъчни води от обекти с 

разрешителни за заустване. 

Взето е участие в 3 бр. Държавни приемателни комисии. 

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

- Провеждане на контролен мониторинг на включени обекти в Информационната система 

за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2021 г., съгл. Заповед № РД-

970/07.12.2020 г. на МОСВ. 

- Извършване на извънредна проверка по писмо на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен относно 

констатирано замърсяване с арсен в 3 броя шахтови кладенци, използвани като резервни 

водоизточници на гр. Червен бряг и отговор до „Асоциацията по ВиК на обособената 

територия“. 

 

КПКЗ 

През октомври са осъществени 6 планови  проверки на оператори с КР. Дадени са три 

становища по глава VI от ЗООС. Експертите от направлението имат участие в 1 бр. ДПК и в две 

проверки по ОХВ. Изпратен е доклад от проверка до оператор с КР. 

 

 

Химикали и екологични щети 

За отчетния период октомври 2021 г. са извършени общо 8 бр. проверки, от които 3 бр. 

индивидуални планови, 2 бр. планови КПКД проверки по спазване на законодателството по 

химикали, 1бр. планова проверка на обект с нисък рисков потенциал (Севезо обект), 1бр. 

проверка  на обект  с издадено КР и 1 бр. планова КПКД по екощети. Издадени са общо 3 бр. 
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предписания - за предоставяне на информация за съдържание на УОЗ вещества, коригиран 

доклад за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС и представяне на собствена оценка по 

ЗОПОЕЩ.  

 За спазване на законодателството на Регламент REACH са проверени 3 бр. потребители 

по веригата и 1бр. дистрибутор. Проведен е контрол по Регламент 2019/1021 (POPs) за наличие 

на  веществата хексабромоциклододекан, перфлуороктанова киселина в текстилни изделия  и в 

експандиран полистирол. Не се констатира наличието им.   

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

по ОВОС, ЕО, КР, чл.99 б) от ЗООС, писма до оператори и членовете на комисиите по чл.157 а 

от ЗООС. 

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

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

 

 

Управление на отпадъците 

През месец октомври  2021 г. са извършени 14 бр. индивидуални проверки, в т.ч. 10 бр. 

планови проверки и 4 бр. извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 

4 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните 

изисквания. От извършените проверки, 4 бр. са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). Взето е участие в 4 бр. проверки на условия в 

КР. 

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

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

От плановите проверки, 8 бр. са по спазване условията в издадени документи по чл. 35 от 

ЗУО за осъществяване контрол по чл. 113 от ЗУО; 2 бр. са на общински програми за 

управление на отпадъците. 

От извънредните проверки, 1 бр. за прекратяване на работен лист за класификация на 

отпадъка, 1 бр. за нерегламентирано замърсяване в община Летница, 1 бр. за изменение и 

допълнение на разрешително за дейности с отпадъци и 1 бр. на „Витоша Ресурс“ ЕООД 

Издадени са 5 бр. документи по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци (2 бр. решение за 

изменение за дейности с отпадъци, 3 бр. изменение и допълнение на регистрационен за 

събиране и транспортиране на отпадъци). Извършена е класификация на 57 бр. работни листи. 

Проверени и въведени в Excel формат са 235 идентификационни документи за транспорт на 

опасни отпадъци.  

През отчетния период са връчени 2 броя АУАН по прокурорско постановление.  

 

Почви 

През м. октомври 2021 г. е взето участие в 1 планова проверка по КПКЗ на обект с 

издадено КР във връзка с извършване на контрол по изпълнение на условия по компонент 

почви. 

Взето е участие в 3 междуведомстветни комисии: 

-  една за приемане на техническа рекултивация на находище за добив на ПБ с 

приключила експлоатация; 

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

Участие в заключителна пресконференция в община Долна Митрополия по изпълнен 

Проект за техническа рекултивация на старо общинско депо за ТБО в гр. Долна Митрополия. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 5 вътрешни 

становища по процедури по ОВОС и ЕО, 1 от които и по компонент земни недра. 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за състоянието 

на складовете за негодни ПРЗ. 
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Превантивна дейност 
 

ОВОС И ЕО 

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

планове и програми (ИП/П/П), свързани с финансиране на мерки за енергийна ефективност от 

физически и юридически лица (25 бр. ФЕЦ до 30 kW), консервация и реставрация на музеи и 

др. (1 бр.), общински програми за енергийна ефективност (2 бр.), за управление на отпадъците 

(1 бр.), за опазване на околната среда (1 бр.) и други.  

През отчетния период в направлението са постъпили общо 81 бр. уведомления за ИП, 

П/П, 8 искания, в т.ч. 6 бр. за преценяване необходимостта от ОВОС и 2 бр. за преценяване 

необходимостта от ЕО, провеждане на консултации по доклад за ЕО на Оперативна програма 

"Околна среда" 2021-2027 г., изпратен от МОСВ; консултации по уведомление за Областната 

програма на област Ловеч за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на 

почвите (2021 - 2030 г.). Предоставена е информация във връзка с реализацията на Национална 

програма за енергийна ефективност за 2019 г. и 2020 г. 

Издадени са общо 8 решения, в т.ч. 5 бр. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 2 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 1 бр. за 

прекратяване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС. 

Изготвени са 16 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС (в 

т.ч. 10 бр. – за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и 6 бр. за преценяване 

необходимостта от извършване на ЕО).  За 91 бр. уведомления е преценено, че не попадат в 

обхвата на ЗООС. 

По проведените през периода процедури са получени общо 37 бр. становища, от които 

15 бр. от БДДР, 21 бр. от РЗИ, 1бр. от ИАОС, 1 бр. от РСПБЗН-Ловеч и 1 бр. от общ. Луковит.  

 

През периода е направена 1 проверка по Плана за контролната дейност на РИОСВ – 

Плевен за 2021 г.  Направена е и 1 извънредна проверка. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитена територия - защитена местност 

"Десеткар", с. Черни Вит, относно спазване на режима на забрани, определен със Закона за 

защитените територии и заповедта за обявяването й. Нарушения не са установени. 

Извършени са 2 бр. планова и извънредна проверки на защитена зона (ЗЗ) BG0000613 

“Река Искър”, във връзка със спазване на условията от Решение №17-ОС/2020 г. на МОСВ, с 

което е съгласуван "Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства в 

площ "Искър", гр. Искър, обл. Плевен“. Дадени са предписания да се предоставят в РИОСВ – 

Плевен данни за двата реализирани проучвателни сондажа в площ „Искър“ и документация, 

доказваща, че е проведен подробен инструктаж на участниците в геолого-проучвателните 

работи, съгласно условие т.5. от Решение №17-ОС/2021 г. на МОСВ. 

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

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 екземпляр от вида Орко /Falco 

subbuteo/ от гр. Априлци, 1 екземпляр от вида Малък ястреб /Accipiter nisus/ от с. Лешница и 1 

екземпляр от вида Горска улулица /Strix aluco/ от гр. Ябланица, които са изпратени в 

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

Извършена е 1 бр. планова проверка на препарирани екземпляри (ловни трофеи) от 

видове животни, попадащи в Приложения А и Б на Регламент №338/97, находящи се в гр. 

Ябланица, общ. Ябланица. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен, Общинско 

предприятие "Акварел", гр. Плевен. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Общински пазар - гр. Червен бряг, относно 

търговия със защитени видове от Приложение №3 на ЗБР. Нарушения не са установени. 
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Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени вековни дървета - Полски бряст, 

земл. с. Радомирци, общ. Червен бряг; Летен дъб, гр. Искър (в двор на църквата), общ. Искър. 

Нарушения не са установени. 

Извършени са 2 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Бъркач и с. 

Петърница, общ. Д. Дъбник. Установено е, че в момента на проверките билкозаготвителните 

пуктове не работят. 

 

АУАН и наказателни постановления месец октомври 2021г. 

 

През месец октомври са съставени 2 бр. АУАН. 

 

Съставен е АУАН № 013/04.10.2021г. на физическо лице за това, че на 20.01.21г в 

с.Брест,общ.Гулянци извършвал дейности по третиране на отпадъци-изкупувал и 

транспортирал ОЧЦМ и ИУЕЕО без да има разрешение по чл.67 от ЗУО. Нарушение на 

чл.35,ал.1 т.1 във вр чл.133, ал.3 т.3 от ЗУО. 

 

Съставен е АУАН № 014/04.10.2021г. на физическо лице за това, че на 20.01.21г в 

с.Брест,общ.Гулянци извършвал дейности по третиране на отпадъци-изкупувал и 

транспортирал ОЧЦМ и ИУЕЕО без да има разрешение по чл.67 от ЗУО. Нарушение на 

чл.35,ал.1 т.1 във вр чл.133, ал.3 т.3 от ЗУО. 

 

 

Издадени НП през през месец октомври 2021г.: 

 

НП №024/10.09.2021г. на "Индъстри Ресайклинг Груп" АД  за това, че води невярна 

отчетност съгласно изискванията на чл.44, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗУО за периода 15.11.2019г.-

07.03.2020г.  Нарушение по чл.44, ал.1 във вр. чл.135, ал.1,т.3 от ЗУО. Размерът на наложената 

имуществена санкция е 2000 лв. 

 

НП №025/10.09.2021г. на "Индъстри Ресайклинг Груп" АД  за това, че не е изпълнило 

предписание, дадено на основание чл.113, ал.3 от ЗУО, със срок за изпълнение 26.03.2020г. 

Нарушение по чл.113, ал.3 във вр. чл.156, ал.1 от ЗУО. Размерът на наложената имуществена 

санкция е 5000 лв. 

 

НП №026/08.10.2021г. на "Индъстри Ресайклинг Груп" АД  за това, че е нарушило 

изискванията на чл.18 от Регламент №1013/2006г. Нарушение по чл.150, ал.3 , т.4 във вр. 

чл.116, ал.2, т.2 от ЗУО. Размерът на наложената имуществена санкция е 2000 лв. 

 

 

НП за налагане на текущи/еднократни санкциия – №И-9-130-1/13.10.2021г. от директора 

на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „Хедон”ЕООД. Нарушението е за 

превишаване нормите на допустими емисии, констатирано с планово контролно измерване. 

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

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

5171(1) от 20.09.2021г. Констативният протокол за установяване на замърсяването № Вх-ЮР-

53.1 от 01.09.2021г. 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. 
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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. 

 

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

обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

През месец октомври експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 66 проверки на 63 

обекта в т. ч. 42 планови проверки и 24 извънредни проверки. Съставени са 17 предписания. 

 

Бизнеса 

Издадени са общо 8 решения, в т.ч. 5 бр. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 2 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 1 бр. за 

прекратяване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС. 

По мярка 4 и мярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г., са процедирани 2 уведомления за 

инвестиционни предложения свързани със закупуване на оборудване. 

Постъпили са 5 бр. уведомления за консервация и реставрация на паметници на 

културата, общински програми за енергийна ефективност, за управление на отпадъците и за 

опазване на околната среда.  

Изготвени са 16 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС (в т.ч. 10 бр. – за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и 6 бр. за 

преценяване необходимостта от извършване на ЕО). От постъпилите общо 81 бр. уведомления 

за инвестиционни предложения, планове, програми и проекти за 65 бр. е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

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, 

писма, решения, уведомления и др.    

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 месец октомври са постъпили и обработени 4 бр. сигнала и 1бр. жалба, като 2 от 

сигналите са изпратен по компетентност до други държавни и общински структури. 

 

 

 

Приложение – таблична част. 


