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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. ЮЛИ 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. юли са постановени 22 бр. Решения – 19 бр. по чл. 18 и 3 бр. по 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 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.  

- През м. юли в РИОСВ - Плевен са постъпили 83 бр. уведомления за 

Горскостопански програми, План извлечения и Технологични планове за залесяване. 

- Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО, 5 решения за преценяване на необходимостта 

от ЕО.  

- Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава 

шеста на ЗООС. Постъпили 102 уведомления за инвестиционни предложения, от тях за 88 

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

Проведени консултации, изготвени информации, справки и др 

 

Tекущ контрол:  

През месец юли експертите от РИОСВ – Плевен са направили 106 проверки на 104 

обекта, от които 78 планови проверки и 28 извънредни проверки.  

Извършени са 6 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- 2 екземпляра от вида Бял щъркел от с. Българене и с. Милковица, и 1 екземпляр от 

вида Домашна кукумявка от гр. Плевен, които са изпратени в Спасителен център, гр. 

Стара Загора, за лечение и отглеждане; 

- 2 екземпляра от вида Бял щъркел от с. Дъбован и гр. Койнаре, изпратени в зоопарк 

„Кайлъка“, гр. Плевен за лечение и отглеждане; 

- 1 екземпляр от вида Керкенез от гр. Плевен, за който е установено, че е във видимо 

добро състояние, поради което е оставен на място 

Направени са общо 5 планови проверки за контрол по републиканската и 

общинска пътна мрежа, и речни легла на територията на РИОСВ Плевен, по която е 

дадено едно предписание, както и 1 проверка последващ контрол. 

При направените проверки през отчетния период са дадени 35 бр. предписания за 

привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по 

околна среда. Изготвени са отговори до сигналоподателите 

 

Последващ контрол: 

Направени са  3 извънредна проверка, последващ контрол за изпълнение на дадени 

предписания. 
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АУАН и наказателни постановления месец юли 2021г. 

Съставен е един АУАН по ЗЧАВ на физическо лице за това, че като ръководител 

на обект с неподвижен източник и като отговорник  по изпълнението на дадени 

задължителни предписания на РИОСВ Плевен, същите не е изпълнил в срок. 

Влязло в сила едно наказанелно постановление. 

Издадени са 3 наказателни постановления  

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената 

месечна контролна и административно наказателна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  юли 2021 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 21 бр. проверки (18 бр. по компонент „въздух”, 1 бр. 

проверки по фактор „шум”, 1 бр. по фактор „управление на отпадъците“ и 1 бр. по фактор 

„изменение на климата“ в  19 бр. обекти. Съставени са 20 бр. протоколи, в т.ч. 18 бр. 

протоколи от индивидуални проверки, 2 бр. проверки на обекти с КР. От извършените 21 

бр. проверки, 17 бр. са планови и 4 бр. са извънредни, в т.ч.:  

 1 проверка по сигнал;  

 1 проверка за последващ контрол;  

 2 проверки по санкции (намаляване на текущи санкции).  

През отчетния период са издадени 5 предписания, всички те са изпълнени. 

Проверени са 7 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 18 бр. 

източници (горивни и технологични). 

Внесени са 2 бр. предложения за намаляване на текущи санкции на базата на СПИ 

за 2 бр. горивни източници, експлоатирани от „Велде България“АД и Кооперация 

„Обнова“ 

Изготвени са 5 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за 

проведени СНИ на емисии. 

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

доклади: 

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

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

- Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ), за ІІ 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 3 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти:  

Провеждане на планови и извънпланови проверки на обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии в обхвата на наредба №1/27.6.2005г. 

Планови проверки на бензиностанции по спазване изискванията на 

Наредба№16//12.8.1999г. 

 
 

Води 

През м. юли 2021 г. са извършени 15 бр. планови проверки, от които:  

- 7 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води; 
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- 2 бр. участие в КПКЗ; 

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

Заповед №РД-970/07.12.2020 г. на МОСВ. 

През отчетния период са направени 4 бр. извънредни проверки, както следва: 

- 2 бр. индивидуални проверки по постъпили сигнали; 

- 2 бр. проверки за налагане на текуща санкция по чл. 69. 

При направените проверки през отчетния период са дадени 11 бр. предписания за 

привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по 

околна среда. Изготвени са отговори до сигналоподателите.  

През отчетния период не са съставяни АУАН, направени са предложение за 

налагане текуща санкция по ЗООС – 1 брой, предложение за намаляване на текуща 

санкция по ЗООС –  1 брой и 1 брой предложение за прекратяване на процедура за 

налагане на санкция.  

През м. юли са изготвени 14 броя становища по процедури ОВОС и КР и 1 бр. 

информация по ЗДОИ.  

Изготвени са 2 броя писма за връчване на констативен протокол от проверка и 7 

броя писма до други институции.  

В Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД) 

регулярно се въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и контролен 

мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване.  

Акцент в контролната дейност през периода са: 

- изготвен е шестмесечен отчет до ИАОС относно проведен контролен мониторинг 

на отпадъчни води; 

- предложение за налагане на текуща санкция на „Пелтина“ ООД, предложение за 

прекратяване на санкция на „В и К Плевен“ ЕООД и предложение за прекратяване на 

процедура за налагане на санкция на „Рафинерия Плама“ АД. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени 2  планови  проверки на оператори с КР. 

Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР, становища по процедури по ОВОС и 

отговор на писмо до ИАОС. 

За констатирани разминавания с нормативната база са дадени 2 предписания. 

Химикали 

През юли 2021 г. са извършени 2 бр. извънредни проверки във връзка с прилагане на 

превантивни принудителни административни мерки, изразяващи се в спиране от 

експлоатация чрез пломбиране на съоръжения (резервоари и помпи) на териториите на 

предприятия с нисък рисков потенциал -  „Резервоарен парк за съхранение на петролни 

продукти”, гр. Плевен с оператор “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив и „Резервоарен парк за 

съхранение на петролни продукти”, гр. Плевен с оператор “Лотус Ойл Трейд” ЕООД, гр. 

Плевен. За отчетния период са изготвени становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР, 

СЕВЕЗО.  

Няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.   

 

Управление на отпадъците 

През месец юли 2021 г. експертите, извършващи контрол по управление на 

отпадъците, извършиха 25 бр. проверки, в това число: 

- 19 бр. индивидуални планови проверки; 

- 1 бр. участие в планова проверка на условия в КР 

- 5 бр. извънредни проверки  
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От плановите проверки, 2 бр. са за контрол върху чистотата на речни легла и 

общински пътища с дадено едно предписание за Община Левски. 

Извънредните проверки са във връзка със сигнал с вх. №ОИК-3-55/24.06.2021г., 

извънредна проверка за нерегламентирано замърсяване в ромската махала на гр. 

Ябланица; сигнал с вх. №ОИК-3-62/14.07.2021г.,извънредна проверка за 

нерегламентирано изгаряне на кабели на площадката на „Костов Мега Металс” ЕООД; 

проверка на „Рисайклинг Сървиз” ООД във връзка с писмо с вх. №4316(2)/14.07.2021г.; 

„Пако 17” ЕООД, гр Тетевен, общ. Тетевен, във връзка с чл. 72, ал. 2, ал. 4 от ЗУО и във 

връзка с издадено Решение № 08-ДО-281-2/30.06.2021г.за прекратяване на действие на 

разрешение за дейности с отпадъци и проверка на „Клеърс” ЕООД, с. Черковица, общ. 

Никопол във връзка с писмо на НКЦ към МОСВ с вх. № 4324/13.07.2021г. 

 

При направените проверки са дадени общо 9 бр. предписания. 

За периода са издадени разрешения и регистрационни документи по чл.35 от ЗУО, в 

т.число: 

 - 1бр. издадено изменение и допълнение на разрешение по чл. 67 от ЗУО  

 - 1 бр. издадено прекратяване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за третиране 

на отпадъци 

-  1 бр. издаден регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за третиране на отпадъци 

-  1 бр. издадено изменение и допълнение на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО 

за третиране на отпадъци 

- 5 бр. издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и 

транспортиране на отпадъци 

- 2 бр. издадени изменения и допълнения на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО 

за събиране и транспортиране на отпадъци 

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

транспортиране на отпадъци 

Утвърдени са 50 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба 2. 

Прекратени са 3 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба 2. 

Издадени са 4 бр. становища на ДЗЗД „Регионална система Левски /Никопол/ 2020” за 

основно охарактеризиране на отпадъци с кодове 19 05 01, 19 12 12 /прах от ръкавни 

филтри/ и 19 12 12 /неополз.фракция/ и код 19 08 14. Издадено е 1 бр. становище на 

„Композит Х” АД за основно охарактеризиране на отпадък с код 07 02 13. 

Въведени в Excel формат са 155 идентификационни документи за транспорт на опасни 

отпадъци.  

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

 

Почви 

През м. юли 2021 г. са извършени 5 проверки, от които 4 планови и 1 извънредна- 

последващ контрол на 4 склада за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ и 1 

поземлен имот в землището на гр. Левски. Дадени са 6 предписания, сроковете на които 

не са изтекли. 

Във връзка с извършване на  планови проверки по документи са изготвени 5 

предписания с писма за общо 9 склада за съхранение на негодни ПРЗ. 

Взето участие в 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). 

Изготвен е отговор до община Червен бряг, касаещ определяне на член на 

постоянно действащата комисията по Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и 

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

извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните. 

Изпратено е писмо до Областния управител на област Ловеч, ОД Земеделие - 

Ловеч, ОДБХ-Ловеч, РДПБЗН-Ловеч, с цел изясняване собствеността на складовете за 
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съхранение на негодни ПРЗ в община Троян и искане на иницииране на комисия за 

склада в с. Дълбок дол, който не е в добро състояние. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 15 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ (вкл. по ГДОС за 2020 г.), 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. 
 

ОВОС И ЕО 

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

срокове на инвестиционни предложения свързани с мерки за енергийна ефективност, 

закупуване на техника за земеделски стопанства, реконструкция на общински пътища, 

процедиране на общински програми. 

През периода са постъпили 8 уведомления от общини за ИП за ремонт на улици, 

общински програми, изменение на ОУП на община и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 102 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 16 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО и др. 

Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 бр. решение 

за прекратяване на процедури и 5 решения за преценяване на необходимостта от ЕО. 

Изготвени са 8 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 88 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  По текущите 

процедури са получени 24 бр. становища, от които 4 бр. от БДДР, 14 бр. от РЗИ, 3 бр. от 

ИАОС, 1 бр. от МОСВ и 2 бр. от други институции.  

Направени са 2 планови проверки и 1 извънредна проверка за контрол по 

чистотата на пътната мрежа и речните легла на територията на РИОСВ Плевен. Няма 

предписания и не са съставяни АУАН.  

 

Превантивна дейност 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 

Извършени са 5 бр. планови проверки на защитени територии, относно спазване на 

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

обявяването им: Резервати "Милка" и "Китка", земл. гр. Белене; ЗМ "Драгойчев камък", 

земл. гр. Троян; ЗМ "Китката", земл. с. Радювене; ЗМ "Лещака", земл. с. Горно 

Павликене. Нарушения в защитените територии не са установени, с изключение на ЗМ 

"Китката", в която е установена незаконна сеч. Предприети са необходимите действия за 

установяване на нарушителя. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена територия - ПЗ Водопад 

"Скока", земл. гр. Тетевен, във връзка със съгласуване на сеч на изкоренени дървета, 

паднали от бурята на 26.06.2021 г. 

 

Извършени са 4 бр. планови проверки на защитени зони (ЗЗ) във връзка със: 

- спазване режима от заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000332 "Kарлуковски 

карст"; проверен е ПИ №62503.316.3, з-ще с. Реселец, с НТП „Пасище“; нарушения не са 

установени; 

- спазване условията в Решение №07-ОС/2021 г. на МОСВ, с което е съгласуван 

ГСПлан на ТП ДГС Плевен. Установено е, че има нарушение на т.1 от условията, като е 

проведена гола сеч на келяв габър в подотдел, попадащ в ЗЗ BG0000332 "Kарлуковски 

карст"; сечта е проведена през април 2019 г.. Дадени са предписания да не се провежда 

гола сеч на келяв габър в останалите подотдели, попадащи в ЗЗ BG0000332 "Kарлуковски 

карст"; 
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- спазване условията в Решение №ПН 155-ОС/2020 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувана Горскостопанска програма (ГСП), попадаща в ЗЗ “Деветашко плато” 

BG0000615 и ЗЗ “Деветашко плато” BG0002102, с възложител - физическо лице. При 

проверката е установена сеч на единични дървета от космат дъб и цер в нарушение на т. 1 

от условията в Решението, но не е установено кога и кой е провел сечта на тези дървета; 

- спазване на условия в Решение №ПН 156-ОС/2020 г. на РИОСВ – Плевен, с което е 

съгласувана ГСП, попадаща в ЗЗ “Деветашко плато” BG0000615 и ЗЗ “Деветашко плато” 

BG0002102, на възложител - физическо лице. При проверката е установено 

несъответствие между съгласуваното ползване в ГСП и добитото от сечта. За 

установеното е уведомена РДГ-Ловеч. 

 

Извършени са 6 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- 2 екземпляра от вида Бял щъркел от с. Българене и с. Милковица, и 1 екземпляр от 

вида Домашна кукумявка от гр. Плевен, които са изпратени в Спасителен център, гр. 

Стара Загора, за лечение и отглеждане; 

- 2 екземпляра от вида Бял щъркел от с. Дъбован и гр. Койнаре, изпратени в зоопарк 

„Кайлъка“, гр. Плевен, за лечение и отглеждане; 

- 1 екземпляр от вида Керкенез от гр. Плевен, за който е установено, че е във видимо 

добро състояние, поради което е оставен на място. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа, за изпълнение 

на условията в Лиценз №30/2019 г. на МОСВ. Установено е, че не са спазени част от 

условията в Лиценза, поради което е изпратено писмо до МОСВ с предложение за 

налагане на мерки по чл. 61 и чл. 62 от ЗБР. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на екземпляри от видове, попадащи в 

Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в гр. Тръстеник, общ. Долна 

Митрополия, стопанисвани от физическо лице. Нарушения не са установени. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на екземпляр от вида Розово какаду, находящ 

се в с. Радишево, общ. Плевен, във връзка със Заявление за издаване на регистрационна 

карта. Установено е, че екземплярът не притежава естествената окраска на дивата форма, 

в резултат на цветна мутация, поради което не подлежи на регистрация. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на пункт за събиране и изкупуване на охлюви 

в гр. Ловеч, във връзка с т. 6. от зап. №РД-361/09.04.2004 г. на МОСВ и писмо с 

декларирани количества охлюви, неизнесени до края на м. юни. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитено дърво Летен дъб, земл. гр. Кнежа, 

общ. Кнежа; нарушения не са установени. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на окастрени дървета в с. Къшин, общ. 

Плевен. Установено е, че дърветата не са защитени по смисъла на ЗБР. 

 

Извършени са 9 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. 

Бръшляница (3 бр.), с. Мечка, общ. Плевен; с. Дебнево, общ. Троян (2 бр. проверки на 

място и 1 бр. за изпълнение на предписание по документи); с. Биволаре, общ. Д. 

Митрополия (2 бр.). Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. планова проверка за издадени позволителни за ползване на 

лечебни растения от ТП ДГС Плевен. Нарушения не са установени. 
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Извършени са 2 бр. планови проверки по ЗГМО: 

- на база за биологично изпитване (опитно поле, с. Бохот, общ. Плевен) на "Анадиаг 

България" ЕООД; 

- на лаборатория по in vitro размножаване на дребноплодни овощни видове на 

Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян. 

Взети са листни проби за анализ с цел установяване на генетично модифицирана 

ДНК. 

 

АУАН и наказателни постановления месец юли 2021 г. 

 

Съставен е АУАН № 011/09.07.2021 г. на физическо лице от с.Български извор - за 

това, че като ръководител на обект с неподвижен източник и като отговорник  по 

изпълнението на дадени задължителни предписания на РИОСВ Плевен не е изпълнил в 

срок до 22.06.2021 г даденото задължително предписание: „да се възстанови 

конструкцията на изпускащите устройства /комини/ на наличните камери за производство 

на дървени въглища, в съответствие с изискванията  на чл.11, ал.2 и 3 от ЗЧАВ, местата за 

пробовземане и изследване  на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух  да се оборудват  в съответствие с чл. 12 от Наредба № 6/1999г, да се възстанови 

конструкцията на всички работещи камери, така че работната паро-газова смес да се 

отвежда в камера за повторно изгаряне, с цел обезмирисяване на изпусканите емисии  в 

атмосферния въздух“. Нарушение на чл. 26 във вр. с чл.41, ал.1 от ЗЧАВ.  

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

 

НП № 008/30.06.2021 г. на  физическо лице от с.Писарово за това, че  при 

извършена проверка на 12.04.21г в собствения му имот в същото село, общ.Искър 

нерегламентирано съхранява отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. За горепосочения имот, 

където са намерени на съхранение тези отпадъци  няма издаден документ   по чл.67 от 

ЗУО във вр с чл. 35, ал.1, т.1 от същия закон като площадка за съхранение и/ или 

третиране на  ОЧЦМ и ИУЕЕО. Нарушение по чл. 133, ал.3, т.3 от ЗУО.  

  

Издадени са следните наказателни постановления: 

 

НП № 009/28.07.2021г. на „О скари“ ООД гр.Плевен – като оператор на 

стационарни хладилни инсталации, които съдържат или зависят от флуорсъдържащи 

парникови  газове, не е представил в РИОСВ Плевен в срока по чл. 36 от Наредба  № 

1/17.02.17г до 15.02.21г годишен отчет за флуорсъдръжащите парникови газове  по 

приложение № 9 към чл.35 от посочената по-горе Наредба. Нарушение на чл. 34 и, ал.24 

от ЗЧАВ във вр с чл.35 и чл.36 от Наредбата № 1/17.02.2017 г. Размерът на наказанието е 

1000.00 лв. 

НП № 010/29.07.21г на физическо лице от с.Торос, като билкозаготвител извършва 

първична обработка на билка – 20 кг цвят липа чрез сушене, без да уведоми РИОСВ 

Плевен, че има организирана билокзаготвителен пункт на същия адрес  до започване на 

дейността по изсушаване ,както и не води книга за наличните количества изсушена билка, 

която да е регистрирана в инспекцията.Нарушение по чл. 74 от ЗЛР. Размерът на 

наказанието е 100.00 лв.  

НП № 011/21.07.21г  на  физическо лице от с.Български извор - за това, че като 

ръководител на обект с неподвижен източник и като отговорник  по изпълнението на 

дадени задължителни предписания  на РИОСВ Плевен  не е изпълнил в срок до 

22.06.2021г  задължително предписание: „да се възстанови конструкцията на изпускащите 

устройства /комини/ на наличните камери за производство на дървени въглища, в 
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съответствие с изискванията  на чл.11, ал.2 и 3 от ЗЧАВ, местата за пробовземане и 

изследване  на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух  да се 

оборудват  в съответствие с чл. 12 от Наредба № 6/1999г, да се възстанови конструкцията 

на всички работещи камери, така че работната паро-газова смес да се отвежда в камера за 

повторно изгаряне, с цел обезмирисяване на изпусканите емисии  в атмосферния въздух“. 

Нарушение на чл. 26 във вр. с чл.41, ал.1 от ЗЧАВ. Размерът на наказанието е 500.00лв. 

 

Не са издавани НП за налагане на текуши/еднократни санкции 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

През месец  юли 2021 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 21 бр. проверки. 

Извършени са 7 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни 

води. 

Извършени са 2  планови  проверки на оператори с КР. 

През месец юли 2021 г. експертите, извършващи контрол по управление на 

отпадъците, извършиха 25 бр. проверки. 

През м. юли 2021 г. са извършени 5 проверки, от които 4 планови и 1 извънредна- 

последващ контрол на 4 склада за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ 

 

Бизнеса  

- За периода са издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 5 

решения за преценяване на необходимостта от ЕО, 1 бр. решение за прекратяване 

на процедура. 

- По мерки са постъпили 8 бр. уведомления за ИП/П/П.   

- Проведени са процедури по 8 уведомления на общини относно ремонт на улици, 

общински програми, изменение на ОУП на общини и други. 

Изготвени са 8 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. За 

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

Обществеността  

- Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през месец 

юли 2021 г. няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда. 

- Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 

провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на 

дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет 

страницата на РИОСВ Плевен са публикувани предприети действия по постъпили 

сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни 

проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец. 

През месец юли са постъпили и обработени общо 9 бр. сигнала и 3 бр. жалби. За 

всички са предприети  своевременно съответните действия – проверка на      място, 

отговор, препращане по компетентност. Проверени на място са 5 бр. сигнала, изпратени 

по компетентност- 2 бр., за 1 сигнал предстои проверка. Изпратени по компетентност са 2 

бр. жалби и за 1 предстои проверка. 

 

 

 

Приложение – таблична част. 

 


