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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. януари и м. февруари 2021 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

 

За периода от 01.01.2021 г. до 28.01.2021 г. в деловодството на РИОСВ – Плевен се 

заведени общо 1898 бр. документи, в т.ч. 165 бр. от МОСВ и други министерства, 241 бр. от 

общини, 106 бр. от държавни агенции, областни управители, областни и регионални 

структури, МВР, съд, прокуратура и др., 1386 бр. от юридически и физически лица. 

Разпределението по видове преписки е както следва: 

 
За същия период от деловодството на РИОСВ – Плевен са изведени общо 918 бр. 

документи, в т.ч. 92 бр. за МОСВ и други министерства, 112 бр. за общини, 38 бр. за 

държавни агенции, областни управители, областни и регионални структури, МВР, съд, 

прокуратура, 676 бр. за юридически и физически лица, служители. Разпределението по 

видове преписки е както следва: 
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През текущия период се извърши въвеждане на работни листи за класификация на 

отпадъците от експертите та РИОСВ-Плевен в НИСО. 

 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 10 бр. Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 бр. 

Решения за прекратяване на процедури. 

- Изготвени са общо 7 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС. По 188 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

Засилен превантивен контрол: 

През периода 01.01.-28.02.2021 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили общо 65 

проверки на 63 обекта , в т. ч.: 

 30 планови проверки на 28 обекта; 

 35 извънредни проверки на 35 обекта. 

Съставени са 10 предписания от които 1 при провеждане на плановия контрол и 9 при 

извънплановия. 

- През м. януари и м. февруари 2021 г. са постановени 28 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 172 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.  

 

Проведени са консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

При плановия текущ контрол са  извършени 30 проверки: 1 по ЗЧАВ; 8 по ЗВ; 10 по ЗУО; 9 

по ЗБР; 1 по ЗЗТ и 1 по ЗЛР. За констатиране на отклонение от нормативните изисквания са 

издадени 4 предписания 
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Извършени са извънредни проверки са 5 по жалби и сигнали ( в т. ч. проверки по сигнали 

получени в края на предходния период на 2020 г.), 8 по преписки с МОСВ и ИАОС, 2 бр. за 

налагане и отмяна на текущи санкции, 9 проверки са във връзка с съответните 

разрешителни режими и останалите са във връзка с други възникнали не планирани 

обстоятелства. 

 

Последващ контрол:  

През периода е извършвана 1 проверка за последващ контрол по ЗЧАВ. 

 

 

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

от осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През януари и февруари 2021 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 7 бр. проверки по компонент „въздух” в  6 бр. обекти. 

Съставени са 7 бр. протоколи от индивидуални проверки, в т.ч. 6 бр. от извънредни 

проверки и 1 от планова проверка. Извършените 6 бр. извънредни проверки включват: 2 

проверки по сигнал, 2 бр. проверка във връзка със санкции, 1 проверка за последващ 

контрол и 1 бр. проверка на нова инсталация. 

При проверките са издадени общо 3 бр. предписания, две от тях са изпълнени, едно е с 

неизтекъл срок. 

През отчетния период е съставен 1 бр. АУАН за нарушение на изискванията на чл.11, ал.1 и 

ал.2  от ЗЧАВ.  

През изтеклия период са внесени две предложения за текущи санкции – 1 предложение за 

налагане и 1 предложение за отмяна на текущи санкции по чл. 69 от ЗООС. 

Проверени са и са оценени като съответстващи на изискванията на Наредба 6/1999г. 13 бр. 

доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 38 бр. източници (горивни и 

технологични). 

Изготвени са 12 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени 

СНИ на емисии във въздуха. 

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 

предходните два месеца; 

 Ежемесечни информации, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на 

ФПЧ10 за предходните два месеца, онагледен графично и в сравнение с предходните две 

години; 

 Тримесечен отчет за МОСВ, за нивата на ПАВ в АИС – Плевен през ІV тримесечие на 

2020 г. 

 Тримесечен доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав (за гр. Никопол). 

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

процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти в дейността на направлението отчетния период: 

 Извършен е анализ на състоянието на КАВ през 2020 г., въз основа на резултатите от 

проведените измервания в постоянните автоматични станции (АИС) в Плевен, Ловеч и 

Никопол и индикативни 51-дневни измервания в гр. Долни Дъбник с мобилна автоматична 

станция (МАС). Превишение на приложимите норми за КАВ е установено единствено 

относно средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10 в градовете Плевен и Никопол и на 

средногодишната норма за КАВ по показател ПАВ (бензо-а-пирен във фракция на ФПЧ10) 

в гр. Плевен. 
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 Оценени са относно спазване на приложимите норми, резултатите от проведени СПИ и 

СНИ на общо 38 бр. неподвижни източници на емисии. За установените превишения на 

НДЕ при 2 бр. източници е изготвено предложение за налагане на текуща санкция на 

стопанисващото ги дружество. 

 

Води 

През отчетния период в направлението са извършени 8 бр. индивидуални планови проверки 

и 1 бр. индивидуална извънредна проверка на обект, формиращ отпадъчни води. 

Извънредната проверка е във връзка с постъпил сигнал.  

При проверките са дадени 1 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда.  

През периода няма съставени АУАН. За установеното превишение на ИЕО по показателя 

ортофосфати на „Плама“ АД е издадено Наказателно постановление за налагане на текуща 

санкция по ЗООС. През отчетния период е изготвено предложение за отмяна на наложената 

санкция, предвид констатиране съответствие на резултатите от изпитване на отпадъчните 

води с определените ИЕО. 

Акцент в контролната дейност през периода са: 

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

№РД-970/07.12.2020 г. на МОСВ. 

 

КПКЗ 

През януари и февруари 2021 г. не са планирани и извършвани проверки на оператори с КР. 

Не са извършвани и извънредни проверки. 

През периода е водена и разглеждана писмена кореспонденция, отнасяща се до процедури 

по преразглеждане на комплексни разрешителни – КР № 76/2005 г. на „Златна Панега 

Цимент“ А и КР № 304-Н0/2008 г.  на РДНО – Плевен и преписки по промяна операторите 

на комплексни разрешителни на КР № 104-Н1/2010 г. и КР № 35/2005 г. 

 

Химикали 

За отчетния период е извършена 1 бр. извънредна проверка по постъпил сигнал с вх. № 

ОИК-3-9/11.02.2021 г. на РИОСВ – гр. Плевен за ПТП с цистерна превозваща амониев 

нитрат.  Констатира се, че дясната страна на земнонасипния сервитут на участък от 

републикански път ІІІ-3002 между с. Божурлук, община Левски и разклона за  с. Ореш, 

община Свищов, е пропит с разлетия от аварията течен тор и вода от противопожарното 

миене. Със съставения констативен протокол № ОХВ-ЗП-01/11.02.2021 г. на РИОСВ 

Плевен на законния представител на дружеството, извършващ превоза са  дадени 

предписания с конкретни срокове за изпълнение. Предписанията са за представяне на 

документи, удостоверяващи вида и количеството на превозвания товар (течен тор) и 

съответния негов информационен лист за безопасност, както и да се извърши  почистване 

земнонасипния сервитут на пътя като отпадъците от почистването да се предадат на лице, 

притежаващо документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Пред отчетния период е изготвен план за контролна дейност на РИОСВ Плевен за 2021 г., в 

частта „ОХВ и КРГА” и ЗОПОЕЩ и отчет за контролна дейност през 2020 г. Представен е  

в МОСВ отчет за изпълнение на политики и програми №6 по бюджета на МОСВ за 2020 г. 

и информация за програми за отстраняване на минали екологични щети.  

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

период не е  плануван контрол на съществуващите обекти Севезо на територията на 

Плевенска и Ловешка област. Взето е участие в 1 бр. ДПК. 

За отчетния период няма съставени АУАН или приложен ПАМ.    

 

Управление на отпадъците 
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През месец януари и февруари са извършени 26 броя проверки, в т.ч. 10 планови проверки и 

16 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 3 предписания за 

привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. 

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

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

От плановите проверки 10 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО 

за осъществяване контрол по чл. 113 от ЗУО. 

От извънредните проверки 1 бр. за последващ контрол по подаден сигнал, 2 бр. по сигнали, 

9 бр. по заявление по ЗУО и 2 по писмо на МОСВ. За констатирани несъответствия са 

дадени 9 предписания.  

Издадени са 10 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (1 бр. прекратяване на решение, 2 

регистрационни документи за транспорт, 2 броя изм. и доп. за транспорт и 5 нови 

регистрационни документи за транспорт) за дейности с отпадъци. Извършена е 

класификация на 19 отпадъка. Проверени и въведени в Excel формат са 624 

идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 9 бр. отчетни 

книги по отпадъците. Изготвено е 1 бр. становище по доклад от основно охарактеризиране 

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

 

 

Почви 

През периода 01.01.2021 г.-28.02.2021 г. по компонент почви са изготвени: план за 

контролната дейност за 2021 г., отчет за 2020 г. и отчет бюджет за 2020 г. по Програма 2. 

Взето участие в 1 извънредна проверка по сигнал. 

Също така е взето участие в 4 комисии:  

- 2  комисии по чл. 17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (1 в ОД 

Земеделие Ловеч и 1 в ОД Земеделие Плевен); 

- 1 комисия за приемане на изпълнена биологична рекултивация на старо градско сметище 

гр. Ловеч; 

- 1 комисия в Община Плевен по Наредба № 22 от 10.02.2006 г., за условията и реда за 

обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на 

специфично-рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. 

Изготвено е становище с анализи на резултатите от изпитване на извадки от почви, взети от 

парцел с големина 1078 m
2
, Обект: Басейн за утаяване на бентонит на км 339+500 (долна 

площадка), към Преносен газопровод „Балкански поток“. Установено е, че няма химическо 

замърсяване над пределно допустимите количества с тежки метали и металоиди, от което 

следва, че няма увредени почви в изследвания парцел.  

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 21 вътрешни 

становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ, като 2 от становищата са и по компонент 

земни недра. 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за състоянието на 

складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по БШПС.  

 

Акценти от извършената дву - месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

 

Засилен превантивен и текущ  контрол: 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

- През м. януари и м. февруари са постановени 28 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). 
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- През м. януари и м. февруари са издадени 172 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. януари и м. февруари в РИОСВ - Плевен са постъпили 100 бр. уведомления за 

Горскостопански програми, План-извлечения за сеч и Технологични планове за залесяване. 

 
 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността през периода е процедирането в най-кратки срокове на инвестиционни 

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

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

електро и ВиК мрежи, финансиране на земеделски производители по Програма за развитие 

на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.)  и други.  

Проведени са процедури по 16 бр. уведомления на общини, във връзка с реконструкция на 

водопроводни мрежи и канализация, благоустрояване на пешеходни пространства в 

населени места, изграждане на детски площадки, ремонт на детски градини, въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 232 бр. уведомления за ИП/П/П, 

16 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, 2 Доклада за ЕО на 

Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. и Интегрирана териториална стратегия за 

развитие на Северозападен регион на планиране ниво 2, за периода 2021-2027 г.,  

Окончателен доклад при прилагане на условията и мерките при реализацията на ИП 

„Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на 

северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: Линейна част, за 

който е приложимо Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на Министъра на околната среда и 

водите и др. 

През периода са издадени 10 бр. Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 3 

Решения за прекратяване на процедури. 

Изготвени са общо 7 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС. По 188 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  

По проведените процедури са получени общо 35 бр. становища (14 бр. от БДДР, 19 бр. РЗИ, 

1 бр. от ИАОС, 1 бр.от МОСВ).  

Направена е една извънредна проверка относно нарушен терен в ПИ №05921.181.76, 

землище на с.Бохот, община Плевен. За извършване на проверката РИОСВ Плевен се е 

самосезирала. При проверката не са установени нарушения. 

През периода няма съставени АУАН по ЗООС.  

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 

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

"Катината", земл. с. Загражден, обл. Плевен; Проверката е относно спазване режима на 

забрани, определен в ЗЗТ и заповедта за обявяване на защитената територия. Нарушения не 

са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредни проверки на защитена територия - защитена местност 

Кайлъка, във връзка с установен незаконен паркинг в земл. на гр. Плевен. Дадено е 

предписание на собственика на имота за премахването му.  

 

Извършени са 2 бр. планови проверки на: 

- Защитена зона BG0002096 "Обнова" относно спазване режима на забрани, определен в 

заповедта за обявяване на защитената зона. Проверени са две пасища в земл. на с. 

Българене, общ. Левски. Нарушения не са установени. 
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- спазване условията в Решение №ПН-7 ОС/2020 г. на РИОСВ-Плевен за подотдели 265 б, 

265 г, 265 е, 266 п, земл. с. Бохот, попадащи в ЗМ „Кайлъка“ и защитени зони BG0000240 

“Студенец”. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на влажни зони в области Ловеч и Плевен, по 

поречията на р. Искър, р. Вит, р. Дунав и р. Осъм във връзка с 45-то среднозимно 

преброяване на водолюбиви птици 2019 г. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 4 бр. извънредни проверки за спазване на условията в Разрешителни на 

МОСВ, издадени по реда на Наредба №8/2003 г. на МОСВ, а именно: 

- в Разрешително №828/2020 г. на МОСВ за защитени видове прилепи, Дейностите са 

осъществявани в пещера Мандрата, землище с. Чавдарци, общ. Ловеч, обл. Ловеч; 

- в Разрешително №827/2020г. на МОСВ за защитени видове прилепи. Дейностите са 

осъществявани в ПЗ "Деветашка пещера", землище с. Деветаки и с. Дойренци, общ. Ловеч, 

обл. Ловеч; 

- в Разрешително №830/2020г. на МОСВ за защитени видове прилепи. Дейностите са 

осъществявани в ПЗ "Деветашка пещера", землище с. Деветаки и с. Дойренци, общ. Ловеч, 

обл. Ловеч; 

- в Разрешително №757/2018 г. на МОСВ, издадено на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 

разрушаване и повдигане върху метална платформа на гнездо на Бял щъркел върху ел. 

стълб, в с. Българене, общ. Левски, обл. Плевен. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на: 

- размножени екземпляри от вида Сив папагал-Жако (включен в Приложение А към 

Регламент (ЕО) №338/97) в с. Сопот; 

- екземпляри от видове папагали (Червеношапчест папагал и Зеленобуза зеленка), включени 

в Приложение Б към Регламент (ЕО) №338/97, в с. Черни Осъм, общ. Троян, обл. Ловеч, във 

връзка с Обяснение в АУАН №061/04.12.2020 г. на РИОСВ-Плевен и ЗБР. 

 

Извършени са 6 бр. планови проверки на защитени дървета от видовете Полски бряст, земл. 

с. Крета; Летен дъб (5 екз. в земл. с. Крета, 5 екз. в земл. на с. Градище, 20 екз. в земл. с. 

Петърница); Цер в земл. с. Градище; Космат дъб (16 екз.), земл. с. Къшин. Нарушения не са 

установени, с изключение на поставено чакало върху едно от дърветата в земл. с. Къшин. 

Предприети са действия за премахването му. 

 

Извършена е 1 бр. планови проверки на билкозаготвителен пункт в с. Асеновци, общ. 

Левски. Нарушения не са установени. 

 

 

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

През м. януари и февруари 2021 г.  не са са извършени комплексни проверки.  

 

АУАН и наказателни постановления 

 

Съставен е АУАН №001/14.01.2021г. на Валнетни Маноилов Манов от гр.Плевен– за това, 

че предлага за продажба срещу 500 лв, два екземпляра, чрез обява публикувана на сайт за 

продажба – OLX.BG. Нарушение на чл.70, ал.1, чл.100 и чл.102, ал.1 от ЗБР; 

Съставен е АУАН №002/25.01.2021г. на „СПРИНТ-М“ ЕООД, гр. Враца, за това, че допуска 

емисиите от работата на основното съоръжение в цеха, да се изпускат в атмосферата 

неорганизирано. Не е осигурило извеждане на изходните газове, носители на прахови 

емисии с изпускащо устройство /комин/. Нарушение на чл.11, ал.1 и ал.2 във вр. чл.35 от 

ЗЧАВ. 
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Издадени са следните наказателни постановления: 

- НП №057/06.01.2021г. на „ЛСГ АУТО“ ООД, гр.Левски - за това, че не води 

отчетност, няма заверена от РИОСВ-Плевен отчетна книга. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1  

от ЗУО. Размерът на наказанието е 2 000 лв.  

 

- НП  №062/15.01.2021г. на „СИЧИСАЛДО С.П.А-клон България“КЧТ - за това, че 

изхвърлило неопасни отпадъци с код 01 05 04- класифицирани по Наредба 2 за 

класификация на отпадъците,  на неразрешено за това място. Нарушение на чл.134, ал.1, т.1 

от ЗУО. Размерът на наказанието е 4000 лв. 

 

- НП №063/18.01.2021г. на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр.София - за това, че не е 

изпълнило условие по подточка 3 от точка II (По време на строителството) на Решение №7-

5/2013г. на МОСВ, съгласно което „В зони за специална защита на водите по чл.119а, ал.1, 

т.5 от ЗВ да се извършват сечи на естествената крайречна дървесна растителност само в 

площите за сервитутите на линейната транспортна и енергийна инфраструктура“ и мярка 

18. Нарушение на 166, т.2 във вр. чл.82 , ал.5 от ЗООС.  Размерът на наказанието е 2 000 лв. 

 
-  НП №064/19.02.2021г. на „СЪН ТУР“ ЕООД, гр.София - за това, че е в нарушение 

на условие  в разрешение № 08- ДО-396-02/11.03.2019г., относно количеството на 

отпадъците т.1.2. от разрешението за дейности с отпадъци. Нарушение на 136, ал.2, т.4 от 

ЗУО. Размерът на наказанието е 7 000 лв. 

 

- НП №065/19.02.2021г. на „СЪН ТУР“ ЕООД, гр.София - за това, че е в нарушение на 

условие – т.12.4 в разрешение № 08- ДО-396-02/11.03.2019г. В разрешението се забранява 

съхраняването на общо количество над 50 тона опасни отпадъци на площадката, в един и 

същ момент от време. Нарушение на 136, ал.2, т.4 от ЗУО. Размерът на наказанието е 7 000 

лв. 

 
- НП №066/19.02.2021г. на „Феникс Плевен“ ЕООД, гр.Плевен - за това, че е 

изхвърлило отпадък с код 19 12 12 в общински имоти за които няма издаден документ по 

ЗУО от РИОСВ-Плевен. Дружеството изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това 

места. Нарушение на 136, ал.1, т.1, предл.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 4 000 лв. 

 
-    НП №067/19.02.2021г. на „Феникс Плевен“ ЕООД, гр.Плевен - за това, че 

съхранява отпадък с код 19 12 11* , с което е в нарушение на условие – т.5 на 

Регистрационен документ № 08 – РД – 153/05/14.03.2019г., съгласно което обхващат само 

методите и технологиите, за отпадъците описани в него. Нарушение на 136, ал.2, т.4 от 

ЗУО. Размерът на наказанието е 7 000 лв. 

 

- НП  №002/24.02.2021г. на „СПРИНТ-М“ ЕООД, гр. Враца, за това, че допуска 

емисиите от работата на основното съоръжение в цеха, да се изпускат в атмосферата 

неорганизирано. Не е осигурило извеждане на изходните газове, носители на прахови 

емисии с изпускащо устройство /комин/. Нарушение на чл.11, ал.1 и ал.2 във вр. чл.35 от 

ЗЧАВ. Размерът на наказанието е 1 000 лв. 

 

 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-128-2/19.01.2021г. 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 (концентрирани) на 

въглероден оксид и на прах, изпускани при работата на парен котел „Берч“ №2, над 

нормите за допустими емисии (НДЕ) за въглероден оксид и прах, определени в 

Приложение № 7 към чл.21, ал.1 във вр. с чл.8, ал.2, т.1, буква „ж“ от Наредба №1 от 

27.06.2005г. Размерът на месечната текуща санкция е 5396,00 лева. Нарушение на чл. 69, 
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ал.1 от ЗООС. Протокол за проверка № ВХ-ИЦ-М-36/20.11.2020г. Протокол от изпитване 

№ 09-1376/30.11.2020г(вх.№1046/8/ от 04.12.2020г.). Констативният протокол за 

установяване на замърсяването №ВХ-С-ИЦ-38 от 14.12.2020г. 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.№1046(12)/08.01.2021г. на РИОСВ-Плевен) е 

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

Наказателното постановление №И-9-128-2/19.01.2021г. на директора на РИОСВ-Плевен е 

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

изх.№1046(14)/19.01.2021г. 

 

      Издадено е едно наказателно постановление №И-9-127-1/12.01.2021г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „Рафинерия Плама”АД,  гр.Пловдив, (за 

обект рафинерия за минерални масла и газове в гр.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 комплексното 

разрешителното, издадено но дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 125,00 

лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Протоколите от лабораторни изпитвания са 

получени в РИОСВ-Плевен с вх.№7113 от 11.12.2020г. Констативният протокол за 

установяване на замърсяването №В-ПП-М-1 от 13.01.2021г. 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.№ 7113(1)/14.01.2021г. на РИОСВ-Плевен) е 

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

Наказателното постановление №И-9-127-2/21.12.2021г. на директора на РИОСВ-Плевен е 

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

изх.№7113(2)/21.01.2021г. 
 

 
 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

Извършени са: 

 35 планови проверки на 33 обекта; 

 29 извънредни проверки на 29 обекта; 

 Постановени са 28 бр. Решения по чл. 18; 

 издадени са 172 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС; 

 съставени са 2 бр. АУАН; 

 издадени 8 бр. НП 

 

Бизнеса  

- за периода са издадени 10 бр. Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 

3 бр. Решения за прекратяване на процедури. 

- проведени са процедури по 16 бр. уведомления на общини, във връзка с 

реконструкция на водопроводни мрежи и канализация, благоустрояване на пешеходни 

пространства в населени места, изграждане на детски площадки, ремонт на детски градини, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и други.  



 
10 

 

- изготвени са общо 7 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС. За 188 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 2 

прессъобщения и информации за потребление на гражданите; 

- За месец януари и месец февруари  са постъпили и обработени 12 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. 

 

 

Приложение – таблична част. 


