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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. януари и февруари 2022 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Засилен превантивен контрол: 

-  През м. януари и м. февруари са постановени 28 бр. Решения – 24 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл. 

20, 1 бр. по чл. 28, 1 бр. по чл. 2 (5) и 1 бр. по чл. 13 (3) 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 231 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 111 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения за сеч. 

- Издадени са 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 решения за 

прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО, 4 решения за преценяване на необходимостта от 

ЕО.  

- Изготвени са общо 13 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. Постъпили са 275 уведомления за инвестиционни предложения, от тях за 222 бр. е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Съставени 9 бр.  АУАН, от които 3 на юридическо лице и 6 на физическо лице. 

 

Tекущ контрол:  

Във връзка с постъпило възражение относно ИП "Изграждане на автомивка и басейн", ПИ  с 

идентификатор 44327.257.5, гр.Луковит е направена извънредна проверка. Изготвен е отговор до 

сдружението подало възражение. 

През отчетния период не са извършвани планови проверки, няма предписания и актове за 

установени административни нарушения. 

Извършени са 7 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от 

защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- 3 екземпляра от вида Обикновен мишелов от гр. Тръстеник, гр. Луковит и с. Скандалото; 1 

екземпляр от вида Горска ушата сова от гр. Плевен, 1 екземпляр от вида Бухал от с. 

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

отглеждане; 

- 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов от с. Горни Дъбник, изпратен във Ветеринарна 

клиника „Добро хрумване“, гр. София; 

- 1 екземпляр от вида Зеленика от гр. Плевен, който е пуснат на свобода в подходящ район. 

 

Последващ контрол:  

Извършена е проверка за изпълнение на предписание за премахване на изкоп и демонтиране 

на тръба към него в землището на с. Чифлик, дадено с констативен протокол от проверка през 2021 

г. за спазване на условията в Решение № ПН12-ОС/2021 г. на РИОСВ – Плевен, с което е 

съгласувано 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, попадащи в ЗЗ "Централен Балкан - буфер"BG0001493. Предписанието е изпълнено. 
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Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната 

среда, от осъществената контролна дейност: 
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През януари и февруари 2022 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 6 бр. проверки по компонент „въздух” в  5 бр. обекти. Съставени са 6 

бр. протоколи от индивидуални проверки, в т.ч. 5 бр. от извънредни проверки и 1 от планова 

проверка. Извършените 5 бр. извънредни проверки включват: 2 проверки по сигнал, 1 бр. проверка 

във връзка със санкции, 1 проверка по ПАМ, 1 проверка за последващ контрол. 

При проверките не са издадени. предписания. Две предписания са издадени с писма и двете са 

изпълнени. 

През отчетния период са внесени две предложения за намаляване на текущи санкции по чл. 

69б от ЗООС. 

Проверени са и са оценени като съответстващи на изискванията на Наредба 6/1999г. 15 бр. 

доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 46 бр. източници (горивни и 

технологични). 

Изготвени са 16 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ 

на емисии във въздуха. 

Проверени и оценени са 2 бр. доклади от СПИ на показатели за шум в околната среда, 

изготвени са писма със заключения до операторите. Не са установени превишения на приложимите 

гранични стойности за нива на шум. 

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

 2 бр. 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; 

 2 бр. месечни 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 

2021 г. 

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

тримесечие на 2021 г. 

Изготвени са 18 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 2021 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. Троян с мобилна автоматична станция (МАС). 

Превишение на приложимите норми за КАВ е установено единствено относно средноденонощната 

норма (СДН) за ФПЧ10 в гр. Никопол и на средногодишната норма за КАВ по показател ПАВ 

(бензо-а-пирен във фракция на ФПЧ10) в гр. Плевен. 

 Оценени са относно спазване на приложимите норми, резултатите от проведени СПИ и 

СНИ на общо 62 бр. неподвижни източници на емисии. За установените превишения на НДЕ при 2 

бр. източници е изготвено предложение за намаляване на наложените текущи санкции на 

стопанисващите ги дружества. 
 

Води 

През отчетния период в направлението са извършени 14 бр. проверки, от които: 

- 8 бр. индивидуални планови проверки на обекти с издадени разрешителни за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти /7бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на 

отпадъчни води, включени в Заповед № РД-1093/29.12.2021 г. на МОСВ/. 
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- 6 бр. индивидуални извънредни проверки, включващи – 2 бр. за съставяне на протокол по чл. 

69 от ЗООС за налагане на санкция, 1 бр. по постъпила жалба, 1 бр. по постъпил сигнал и 1бр. за 

пломбиране на авариен савак. 

- 1бр. извънредна проверка КПКД  по постъпил сигнал 

  При проверките са дадени 7 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда.  

 Експертите от направление „Опазване на водите“ извършват регулярно оценка на 

постъпилите протоколи от проведен собствен мониторинг на отпадъчните води, както и въвеждане 

на данни в ГИСУВД и електронни досиета на обектите. За установените превишения на ИЕО са 

изготвени предложения за налагане на текуща санкция.  

Извършен е анализ на постъпилите през отчетния период годишни доклади за изпълнение на 

условията по издадениете разрешителни за заустване. Докладите са отразени в ГИСУВД, както и в 

електронните досиета на обектите. 

 Взето участие в 3 бр. Държавни приемателни комисии за строеж. 

През периода няма съставени АУАН. Във връзка с налагане на санкции по ЗООС, за 

установените превишения на ИЕО през отчетния период са направени изчисления и изготвени 

предложения до Директора на РИОСВ - Плевен. 

Изготвени са 20 бр. вътрешни становища по компонент „води”,  по процедури за ОВОС, ЕО и 

КР. 

Акцент в контролната дейност през периода са: 

- 7 бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на отпадъчни води, включени в Заповед № 

РД-1093/29.12.2021 г. на МОСВ. 

 

КПКЗ 

През отчетния период не са планирани и осъществени  проверки на оператори с КР. 

Извършена е една извънпланова проверка на обект с КР. Изготвени са 7 бр. вътрешни становища по 

процедури по ОВОС. Изпратени са 31 бр. писма за докладване по ЕРИПЗ в информационната 

система. Изготвени са писма до МОСВ и ИАОС с информация за регионалните депа на територията 

на РИОСВ Плевен. Изпратени са 2 бр. доклади от проверки на оператори с КР. Съгласуван е план за 

собствен мониторинг до БДДР и изпратен в ИАОС. Попълнена таблица с информация по писмо на 

МОСВ. Дадено предписание с писмо на оператор с КР.   

 

Химикали 

За отчетния период са извършени 3 бр. проверки,1 бр. планова и 2 бр. извънредни проверки 

по постъпил сигнал с вх. № ОИК-3-7/02.02.2022 г. на РИОСВ – гр. Плевен за относно отделяне на 

миризма на дизел от сифоните на мокрите помещения в жилищата, находящи се в гр. Плевен и от 

ревизионните шахти на канализационната система на гр. Плевен. В момента на проверката се 

консатира, че се извършват дейности по рязане на резервоари към стара неизползвана парокотелна 

инсталация, собственост на  н „РОСТОВ“ АД. Със съставения констативен протокол № КПКД-

01/02.02.2022 г. на РИОСВ Плевен на законния представител на дружеството, са  дадени 

предписания с конкретни срокове за изпълнение. Предписанията са за констатираните налични 

отпадъчни води в помещението, генерирани от измиването на цистерните „Ростов“ АД  и 

генерираните отпадъците от почистването да се предадат на лице, притежаващо документ по чл.35 

от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Извършен е последващ контрол на място, 

предписанията са изпълнени. 

Пред отчетния период е изготвен план за контролна дейност на РИОСВ Плевен за 2022г., в 

частта „ОХВ и КРГА” и ЗОПОЕЩ и отчет за контролна дейност през 2021 г. Представен е  в МОСВ 

отчет за изпълнение на политики и програми №6 по бюджета на МОСВ за 2021 г.  

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.  

За отчетния период няма съставени АУАН или приложен ПАМ.   
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Управление на отпадъците 

През периода от 01– 02.2022 г. са извършени 26 проверки на 24 обекта, в т.ч. 3 планови 

проверки на 3 обекта и 23 извънредни проверки на 22 обекта. В рамките на осъществения контрол 

са дадени 9 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните 

изисквания. Извършените извънредни проверки са във връзка с постъпили 6 бр. сигнали, 5 бр. 

последващ контрол на дадени предписания, 1бр. по постъпило писмо на МОСВ и 11 бр. други (за 

откриване на нови площадки за ДО, състояние на площадка, изпълнение на меморандум за 

извозване на опасни отпадъци и др.). За всички са предприети съответните действия – проверка на 

място, отговор, препращане по компетентност.   

От плановите проверки 3 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО. 

Издадени са 14 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (1 бр. регистрационен документ за третиране 

на отпадъци и 13 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на 

отпадъци) за дейности с отпадъци. Извършена е класификация на 66 отпадъка на 33 фирми-

генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 198 идентификационни документа за 

транспорт на опасни отпадъци.  

Акцент в контролната дейност през периода са:  

Извършените извънредни проверки са във връзка с постъпили 6 бр. сигнали, 5 бр. последващ 

контрол на дадени предписания, 1бр. по постъпило писмо на МОСВ и 11 бр. други (за откриване на 

нови площадки за ДО, състояние на площадка, изпълнение на меморандум за извозване на опасни 

отпадъци и др.). За всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, 

препращане по компетентност.  В РИОСВ –Плевен са постъпили  сигнали за замърсявания на 

терени и за нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС. За нерегламентираните замърсявания 

на терени, както и за премахване на ИУМПС са дадени предписания  с конкретни срокове за 

изпълнение.За отчетния период  са  съставени 7 бр. АУАН по ЗУО. 

 

Почви 

През периода 01.01.2022 г.-28.02.2022 г. по компонент почви са изготвени план за контролната 

дейност за 2022 г. и отчет за 2021 г.  

Извършена е 1 извънредна проверка-последващ контрол по дадено предписание. 

Констатирано е, че предписанието е изпълнено.  

През м. януари е съставен и е връчен 1 бр. АУАН на юридическо лице за неизпълнение на 

предписание по ЗООС, касаещо извършване на ремонт на покрив на склад за съхранение на негодни 

и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ). 

Взето е участие в 3 комисии, от които:  

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

Ловеч; 

- 1 ДПК в гр. Червен бряг. 

Един сигнал е препратен по компетентност на община Ловеч. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 12 вътрешни 

становища по процедури по ОВОС, ЕО и КПКЗ. 

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

общини докладват ежемесечно. 
 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността през отчетния период беше процедирането в кратки срокове на 

инвестиционни предложения свързани с производствени и рекреационни дейности, площадки за 

дейности с отпадъци, закупуване на техника и технологично оборудване за земеделски стопанства и 

производствени предприятия по мерки 4.2, 6.1 и 6.3 от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г. и др. Изготвено е становище по Задание за обхват, форма и съдържание на ДОВОС за 

ИП „Изграждане на пет площадки – модулни стрелбища за трап, двоен трап и скийт, монолитна 

едноетажна административна сграда с помещения за офис, кафе и санитарен възел, и паркинг с 

около двадесет паркоместа“, ПИ № 240030, землище с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник“. 
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Проведени са консултации по Доклад за ЕО на проект Морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 

2027 г. и др. 

През периода са постъпили 11 бр. уведомления от общини за ремонт на външни водопроводи и 

обслужващи пътища, реконструкция на водопроводна мрежа,  ремонт на общински сгради, 

създаване на трайни насаждения, залесяване на общински имот, почистване коритото на воден 

обект и други.  

През периода в „ЕО и ОВОС“ са постъпили общо 275 бр. уведомления за ИП/П/П, 19 искания за 

преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО и др. 

Издадени са 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 решения за прекратяване 

на процедури и 4 решения за преценяване на необходимостта от ЕО. 

Изготвени са 13 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. За 222 

уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По текущите процедури са получени 23 

бр. становища, от които 4 бр. от БДДР, 18 бр. от РЗИ, 1 бр. от ОД „Земеделие Ловеч“.  

Направена е една извънредна проверка, във връзка с възражение относно постъпило ИП 

"Изграждане на автомивка и басейн", ПИ  с идентификатор 44327.257.5, гр.Луковит. Изготвен е 

отговор до сдружението подало възражение. През периода не са давани предписания и не са 

съставяни АУАН.  

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитена територия - природна забележителност (ПЗ) 

„Фосилно находище на Баденска фауна в местността „Моста на река Вит“, земл. гр. 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. извънредна проверка на защитена територия - ПЗ "Опански баир", земл. с. 

Опанец, обл. Плевен по сигнал с вх. № ОИК-3-11/07.02.2022 г. за разораване в ПЗ. Установено е, че 

разораването е в противоречие с предмета на опазване в защитената територия – находище на 

терциерни вкаменелости. Уведомена е Община Плевен за предприемане на всички необходими 

действия, в качеството й на собственик на разорания имот, за преустановяване на извършване на 

нарушението. Изискана е информация от ОД на ДФЗ в гр. Плевен за бенефициента, обработващ 

поземлените имоти, разположени северно от разораните участъци в природната забележителност. 

 

Извършени са 2 бр. планови проверки на: 

Защитена зона BG0000239 "Обнова - Караман дол" - относно спазване режима на забрани, 

определен в заповедта за обявяване на защитената зона. Проверени са две пасища - ПИ №№ 

00802.179.9, 00802.179.94, з-ще на с. Аспарухово, общ. Левски - Община Левски. Нарушения не са 

установени; 

- спазване условията в Решение ПН-14/2021 г. на РИОСВ-Плевен; за подотдели в земл. на с. 

Бохот, попадащи в ЗМ „Кайлъка“ и защитени зони BG0000240 “Студенец”. Нарушения не са 

установени. 

 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки: 

- за изпълнение на предписание за премахване на изкоп и демонтиране на тръба към него в 

землището на с. Чифлик, дадено с констативен протокол от проверка през 2021 г. за спазване на 

условията в Решение № ПН12-ОС/2021 г. на РИОСВ – Плевен, с което е съгласувано 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, попадащи в ЗЗ 

"Централен Балкан - буфер"BG0001493. Предписанието е изпълнено. 

- по сигнал с вх. №ОИК-3-3/24.01.2022 г. на РИОСВ-Плевен, относно сеч на дървета в 

землището на с. Муселиево, общ. Никопол. Установено е, че сечта се извършва по Разрешително на 

Община Никопол за почистване на дере и отводнителни канали, общинска собственост, попадащи в 

ЗЗ BG0000247 “Никополско плато”. Ще бъдат предприети действия за уведомяване на СГКК – гр. 

Плевен за установеното противоречие между вида на територията на единия имот - „Земеделска“, 
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НТП й - „Дере“ и собствеността й – общинска; и БД Дунавски район за започналото почистване на 

дере без оглед от комисия, свикана от Областния управител и уведомяване на РИОСВ-Плевен; 

- по чл. 15 от Наредбата по ОС, във връзка с постъпило уведомление за кандидатстване по 

мярка 6.1 за разширение на съществуващ обект в ПИ №03366.403.63, гр. Белене (попадащ в ЗЗ 

BG0000396 “Персина” и ПП „Персина“) за отглеждане на овце, за който няма проведена процедура 

по реда на Наредбата по ОС. Установено е, че уведомлението е некоректно попълнено, тъй като в 

обекта не се отглеждат животни, поради което следва да се процедира като План за отглеждане на 

овце. 

 

Извършени са 7 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от 

защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- 3 екземпляра от вида Обикновен мишелов от гр. Тръстеник, гр. Луковит и с. Скандалото; 1 

екземпляр от вида Горска ушата сова от гр. Плевен, 1 екземпляр от вида Бухал от с. Румянцево, 

които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане; 

- 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов от с. Горни Дъбник, изпратен във Ветеринарна 

клиника „Добро хрумване“, гр. София; 

- 1 екземпляр от вида Зеленика от гр. Плевен, който е пуснат на свобода в подходящ район. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоомагазин в гр. Плевен за търговия с екземпляри от 

видове, включени в Приложения А и Б на Регламент №338/97. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 5 бр. извънредни проверки във връзка с писмо от МОСВ с вх. №687/03.02.2022 г. 

на РИОСВ – Плевен за предлагане за продажба на черен хайвер и месо от есетрови риби 

/Acipenseriformes spp./ (включени в Приложение Б на Регламент №338/97) в магазини "Берьозка", 

гр. Плевен, "Метро", гр. Плевен, "Берьозка", гр. Ловеч, супермаркет "Абсолют+", гр. Левски, и в 

специализирани интернет сайтове за продажби на черен хайвер и месо от есетрови видове риби 

/Acipenseriformes spp./.  

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитено дърво от вида Полски ясен, в гр. Левски. 

Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитено дърво от вида Гледичия в с. Горталово, 

във връзка с молба от собственика за премахване на сухи и паднали клони. Преценено е, че сухите 

клони, надвиснали над покрива, могат да бъдат премахнати без влошаване физиологичното 

състояние на защитеното дървото, а оценка на останалите клони на защитеното дърво ще бъде 

извършена по време на вегетационния период. 

 

Извършени са 2 бр. планови проверки на издадени от Община Никопол и Община Левски 

позволителни за ползване на лечебни растения по реда на ЗЛР. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 4 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Никопол, с. 

Новачене, с. Мечка и гр. Левски. Нарушения не са установени. 

 

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната 

среда  

Направена извънредна комплексна проверка на по сигнал. На дадените предписаниея 

е направена и проверка последващ контрол. 

 

АУАН и наказателни постановления месец март 2021г. 

 

Съставен е АУАН № 001/19.01.2022 г. срещу всестранна кооперация “Крушуна“ с.Крушуна – за 

това, че на 16.11.2021г в склад за негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита в 

ПИ 40261.56.16  с.Крушуна, кооперацията не е изпълнила предписание № 1 на КП № П-ЛІС-
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37/08.09.21г за възстановяване целостта на покривната конструкция на горепосочения склад в срок 

до 15.11.20221г. 

Съставен е АУАН №  002/27.01.2022 г срещу физическо лица за това, че на 19/20.04.2020г в 

землището на с.Гложене, общ Тетевен, на бивше сметище  в съучастие с други 6 физически лице  

нерегламентирано е изгорил около 200 кг. проводници. Нарушение по чл. 29, ал.2  във вр с чл. 133, 

ал.4, т.1 , предложение първо от ЗУО.  

Съставен е АУАН № 003/27.01.2022 г срещу физическо лице за това, че на 19/20.04.2020г в 

землището на с.Гложене, общ Тетевен, на бивше сметище  в съучастие с други 6 физически лица 

нерегламентирано е изгорил около 200 кг. проводници. Нарушение по чл. 29, ал.2  във вр с чл. 133, 

ал.4, т.1 , предложение първо от ЗУО.  

     Съставен е АУАН № 004/27.01.2022 г срещу  физическо лице за това, че на 19/20.04.2020 г в 

землището на с.Гложене, общ Тетевен, на бивше сметище  в съучастие с други шест физически лица 

нерегламентирано е изгорил около 200 кг. проводници. Нарушение по чл. 29, ал.2  във вр с чл. 133, 

ал.4, т.1 , предложение първо от ЗУО. 

     Съставен е АУАН № 005/27.01.2022 г срещу физическо лице за това, че на 19/20.04.2020 г в 

землището на с.Гложене, общ Тетевен, на бивше сметище в съучастие с други шест физически лица 

нерегламентирано е изгорил около 200 кг. проводници. Нарушение по чл. 29, ал.2  във вр с чл. 133, 

ал.4, т.1 , предложение първо от ЗУО. 

     Съставен е АУАН № 006/28.01.2022 г срещу физическо лице за това, че на 19/20.04.2020 г в 

землището на с.Гложене, общ Тетевен, на бивше сметище в съучастие с други шест физически лица 

нерегламентирано е изгорил около 200 кг. проводници. Нарушение по чл. 29, ал.2  във вр. с чл. 133, 

ал.4, т.1 , предложение първо от ЗУО. 

   Съставен е АУАН № 007/28.01.2022 г срещу физическо лице за това, че на 19/20.04.2020 г в 

землището на с.Гложене, общ Тетевен, на бивше сметище в съучастие с други шест физически лица 

нерегламентирано е изгорил около 200 кг. проводници. Нарушение по чл. 29, ал.2  във вр с чл. 133, 

ал.4, т.1 , предложение първо от ЗУО. 

Съставен е АУАН № 008/28.01.2022 г срещу „Аква – стил 5“ ЕООД за това, че на 20.08.21г до 

25.08.2021гв землището на гр.Искър при реализация на ЦРП за търсене и проучване на подземни 

богатства в площ “Искър“ гр.Искър е извършен сондаж в площ с високо разпространение на 

природно местообитание в нарушение на условие 4 от Решение № 17-ОС/10.12.20 г на МОСВ, 

издадено на „Аква-стил 5“ ЕООД. Нарушение  на чл. 31, ал.14 във вр с чл.7 от ЗБР. 

Съставен е АУАН № 009/ 16.02.22г срещу „Феникс Плевен“ ЕООД за това, че на 21.11.21г 

дружеството е в неизпълнение на условие № 1 от Решение № 08-РД-153-06/16.08.21 г. за 

прекратяване на дейностите с отпадъците а именно„ наличните отпадъци на площадка № 1 да се 

предадат на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО със съответния код. Копие от 

документите, доказващи предаването на отпадъци да се представи в РИОСВ Плевен“. 

 

През периода няма издадени наказателни постановления  

 

Влезли са в сила следните НП: 

НП № 008/22.12.2021г „ Метаком СЛЗ Инвест“ влязло в сила на 20.01.2022г с наложена санкция 

в размер на 2000 лв.   

 

Споразумения по чл.58 г от ЗАНН: 

Изготвено и подписано е споразумение за прекратяване на административнонаказателно 

производство  по реда на чл.58 г от ЗАНН между Община Тетевен, обл. Ловеч и директора на 

РИОСВ Плевен по АУАН № 015/14.10.2021г за нарушение по чл. 48, ал.1, т.3 вр с чл.200, ал.1, 

т.2 от ЗВ с наложена имуществена санкция в размер на 1400 лв. 

Изготвено и подписано е споразумение за прекратяване на административнонаказателено 

производство  по реда на чл.58 г от ЗАНН между физическо лице и директора на РИОСВ Плевен 

по АУАН № 016/10.11.2021г за нарушение по чл. 156, ал.1 вр с чл.113, ал.3 от ЗУО с наложена 

имуществена санкция в размер на 1400 лв. 
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Изготвено и подписано е споразумение за прекратяване на административнонаказателно 

производство  по реда на чл.58 г от ЗАНН между „Метаком СЛЗ Инвест“ АД и директора на 

РИОСВ Плевен по АУАН № 021/14.12.2021г  за нарушение по чл. 8, ал.1 вр с чл.136, ал.2, т.9 от 

ЗУО с наложена имуществена санкция в размер на 4 900 лв. 

 

Издадени НП за налагане на текуши/еднократни санкции: 

 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-129-7/18.01.2022г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД, гр.Плевен (за ПСОВ гр.Кнежа). 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 241,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№6775 от 

01.12.2021г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ПП-78 от 

15.12.2021г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.11, ал.2 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.№ 6775(1)/20.12.2021г. на РИОСВ-Плевен) е 

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

Наказателното постановление №И-9-129-7/18.01.2022г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено 

в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№6775(3)/18.01.2022г. 
 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-127-6/28.02.2022г. 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 231,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. 

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен с вх.№106 от 10.01.2022г. 

Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ЕС-2 от 26.01.2022г. на РИОСВ-

Плевен е съставен в срока по чл.11, ал.2 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.№ 106(2)/28.01.2022г. на РИОСВ-Плевен) е 

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

Наказателното постановление №И-9-127-6/28.02.2022г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено 

в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№106(3)/28.02.2022г. 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, 

бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

Извършени са: 

 24 планови проверки и 53 извънредни проверки на 73 обекта; 

 Съставени 9 бр.  АУАН, от които 3 на юридическо лице и шест на физическо лице. 

 

Бизнеса  

- През отчетния период са издадени 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 

решения за преценяване на необходимостта от ЕО, 3 бр. решения за прекратяване на 

процедура. 

- По мерки са постъпили 79 бр. уведомления за ИП/П/П.   
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- Проведени са процедури по 11 уведомления на общини за ремонт на външни водопроводи и 

обслужващи пътища, ремонт на общински сгради, създаване на трайни насаждения, 

почистване коритото на воден обект и др.  

- Изготвени са 13 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. За 

222 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

- 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 запазва прозрачността 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 4 

прессъобщения и информации за потребление на гражданите. 

- За месец януари и февруари  са постъпили и обработени 20 бр. сигнали, като за всички са 

предприети необходимите действия в срок, в т. число 7 от тях са препратени за решаване по 

компетентност на съответните общински администрации. 

- По случай Световният ден на влажните зони 2 февруари са публикувани  материали на 

интернет страницата  на РИОСВ - Плевен. 

 

 

Приложение – таблична част. 

 


