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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през юни 2020 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През юни 2019 г. са извършени 157 проверки на 132 обекта, в т.ч. 116 планови 

проверки на 95 обекта и 41 извънредни проверки на 38 обекта. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 39 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с 

нормативните изисквания, от които 26 при планови проверки и 13 при извънредни. От 

извършените проверки, 6 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда (КПКД). По Заповед № РД-128/10.02.2020 г. на Министъра на околната среда 

и водите е проверено изпълнението на предписанията до всичките 19 общини в обхвата на 

РИОСВ – Плевен, направени са общо планови 38 проверки за чистотата на речни легла, 

пътища и населени места, изготвен е доклад до МОСВ. По Заповед № РД-373/15.05.2020 г. на 

Министъра на околната среда и водите е направена извънредна проверка на „Златна Панега 

Цимент“ АД, съвместно с РИОСВ – Враца, съответно експерти от РИОСВ – Плевен са 

участвали в проверките на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово и „Холсим България“ АД, с. Бели 

извор. Оказано е съдействие и са извършени проверки по разпореждания на прокуратурата и 

ОД на МВР. Направени са и 19 проверки по общо 18 сигнала. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

- Изготвени са общо 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста 

на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 0 – ЕО, 8 – не подлежи). По 54 уведомления е преценено, че 

не попадат в обхвата на ЗООС  

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

- През м. юни са постановени 20 бр. Решения, от които 19 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 28 

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 100 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 са 57 бр. уведомления за Горскостопански програми и План-извлечения за 

сеч. 

- Извършени са проверки на дружества, вносители и превозвачи на отпадъци от внос и 

резултатите от проверките са докладвани в МОСВ. 

- Изготвени писма до Районна прокуратура във връзка с незаконен внос на отпадъци  и 

писмо до ДАНС, във връзка с проверки за нерегламентирано разкомплектоване на 

ИУМПС 

 

Tекущ контрол:  

Направени са 116 проверки по Плана за контролната дейност. 

  

Последващ контрол:  

- на Пещера "Проходна", част от ПЗ "Карлуковски карстов комплекс" - проверка за 

изпълнение на предписание за премахване и почистване на огнищата, установени в пещерата 

при проверка през м. май по сигнал с вх. №ОИК-3-35/13.05.2020 г.; предписанието е 

изпълнено; 
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- на ПЗ "Марата" - проверка за изпълнение на предписание за извличане на паднали клони 

във водата и премахване на сухи и надвиснали клони, установени при проверка по сигнал с вх. 

№ ОИК-3-48/2020 г. за неподдържане и замърсяване на природната забележителност; 

предписанието е изпълнено; 

- на защитена зона "Комплекс Беленски острови" BG0002017 - по предписание от 2019 г. 

да не се разорават пасища на о-в Белене; предписанието не е изпълнено, за което е съставен 1 

бр. АУАН. 

 

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

осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  юни 2019 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 32 бр. проверки (26 бр. по компонент „въздух”, 6 бр. проверки 

по фактор „шум” в  28 бр. обекти. Съставени са 28 бр. протоколи, в т.ч. 19 бр. протоколи от 

индивидуални проверки, 6 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 3 бр. проверки на 

обекти с КР. От извършените 32 бр. проверки, 30 бр. са планови и 2 бр. са извънредни - по 

сигнал и по прокурорско разпореждане. 

Издадени са  3 бр. предписания, 1 от тях са с неизтекъл срок за изпълнение. 

Проверени са 6 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 6 бр. 

източници (горивни и технологични). 

Изготвени са 9 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: 

  - 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, онагледен графично и в сравнение с предходните две години. 

  Проведени са 3 бр. планови контролни измервания на показатели за шум в околната 

среда. Изготвени са писма-заключения, включително за приемане на 1 доклад за СПИ на шум. 

Експерт от направлението взе участие в: 

 1 бр. Държавна приемателна комисия; 

 1 бр. обучителен семинар за прилагане на Европейски регламент за защита на 

личните данни GDPR в гр. В. Търново, на 07.06.2019 г. 

Изготвени са 6 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти за месец юни 2019 г.: 

 Проверка (въвеждане, редактиране и потвърждаване) на данни за отчетната 2018г. за 

оператори на инсталации, работещи с разтворители в Информационната система за 

инсталациите, източници за ЛОС; 

 Актуализиране на публичния регистър на ИАОС за шум в околна среда, с 

информация за 26 бр. производствени обекти с проведен мониторинг на шум през 2018 г. 
 

Води 

През м.юни 2020 г. са извършени 23 бр.планови проверки, от които:  

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

- 4 бр. контрол на речни легла, републиканска и общинска пътна мрежа, 

- 2 бр. участие в КПКД, 

- 5 бр. участие в КПКЗ, 

- 1 бр. участие в проверка по решение за преценяване необходимостта от ОВОС 
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През отчетния период са направени 10 бр.извънредни проверки, както следва: 

- 5 бр. индивидуални проверки по постъпили сигнали, 

- 1 бр.участие в КПКД по искане на РП Ловеч, 

- 4 бр. участие в комплексни проверки, по Заповед №РД-373/15.05.2020 г. на МОСВ, за 

изпълнение на условие 10 в комплексни разрешителни, издадени на „Брикел“ ЕАД, „Холсим 

България“ АД и „Златна Панега Цимент“ АД. 

При направените проверки са дадени 6 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. Срокът за 

изпълнение на 4 бр. предписания не е изтекъл, изпълнени са 2 бр. предписания. Направена е 

организация за извършване на проверки съвместно с БДДР по постъпили сигнали и жалби. 

Изготвени са отговори до жалбоподателите.  

През м.юни са изготвени 6 становища по процедури ОВОС и КР, 2 становища по 

процедури БДДР и др. 

В Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите 

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: 

- 6 бр. АУАН по Закона за водите;  

- участие в 4 бр. проверки на обекти с издадени КР, по Заповед №РД-373/15.05.2020 г. на 

МОСВ.   
 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени 5  планови  проверки и 2 извънпланови проверки  

на оператори с КР. Дадени са 8 предписания, във връзка с изпълнение на условия от 

комплексни разрешителни.  Извършена е 1 проверка за чистотата на пътища и реки на 

територията на Община Д. Митрополия. Одобрени са всички доклади в информационната 

система на ИАОС. Изготвени са всички доклади от проверки на обекти с КР. Дадени са 4 бр. 

становища по процедури по ОВОС и проект на КР. Изготвени и изпратени са 20 бр. 

становища по ГДОС на оператори с КР в ИАОС. Взето е участие в съвместна проверка на 

обект с КР по Заповед № 373/15.05.2020г. Взето е участие в проверка по ОВОС на обект с КР. 

Изпратено писмо за информация по сигнал на обект с КР.  

 

Проверени обекти: 

1.  Рафинерия Плама АД  - планова проверка на Рафинерия за минерални масла и 

газове   - дадени са 5 бр. предписания, които са изпълнени в срок 

2. Рубин Трейдинг ЕАД - извънредна проверка по писмо на ИАОС във връзка с 

издаване на ново КР. Дадени са 2 бр. предписания, които са изпълнение в срок. 

3. БПР ЕООД - планова проверка на  Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт - 

дадено 1 бр. предписание, което е изпълнено в определения срок 

4.   Златна Панега цимент АД - извънредна проверка по заповед на МОСВ на 

Инсталация за производство на циментов клинкер  

5. Чефи 2011 ЕООД - планова проверка на Инсталация за интензивно отглеждане на 

птици – бройлери 

 6.  Клеърс  ЕООД - планова проверка на Промишлена инсталация за производство на 

хартия 

7. общ. Долна Митрополия - планова проверка  на речните корита за замърсяване с 

отпадъци 

8. ТЕЦ ЕАД - планова проверка на  Горивна инсталация с номинална топлинна 

мощност 466 MW  

 

 

Химикали 
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През юни 2020 г. са извършени общо 7 бр. проверки по спазване на законодателството 

по химикали и контрола на риска от големи аварии (СЕВЕЗО) -  2 бр. планови КПКД, 1 бр. 

извънредно КПКД, 3 бр. индивидуални и 1бр. планова проверка СЕВЕЗО на обект с 

класификация нисък рисков потенциал. Извършената извънредна проверка е по подаден 

сигнал за наличие на незаконно изхвърлени химически отпадъци в близост до с. Милковица, 

община Гулянци. При проверката не се констатираха разливи в почвата и изхвърлени варели с 

химически отпадъци. 

 За отчетния период са дадени общо 5бр. предписания по спазване на 

законодателството по химикали и контрола на риска от големи аварии, от които 4бр. за 

представяне на информация по Заповед РД 268/2018 г. на МОСВ и 1бр. за почистване на 

растителност в проведената проверка СЕВЕЗО. При проверките не се констатираха 

съществени нарушения.  

През юни 2020 г. са извършени и 2 бр. проверки на обекти с КР и 2 бр. проверки за 

чистотата на пътища и реки на териториите на Община Левски и Община Гулянци 

През периода са изготвени доклади от извършените проверки, както и становища по 

процедури по ОВОС, ЕО, КР и др. 

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 юни експертите от РИОСВ Плевен са извършили 22 индивидуални проверки (15 

планова и 7 извънредни) по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

Извършените индивидуални планови проверки: 

 2 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 

 13 планови проверки по чистотата на пътищата и речните легла 

От извършените 7 извънредни проверки: 

 5 са по сигнали 

 2 са по последващ контрол по дадени предписания 

               Дадени са 11 предписания 

  Комплексни проверки, с участие на експерти в отдел „УООП” – 2 бр., дадено 1 

предписание 

               През отчетния период са съставени 2 броя АУАН, на юридически лица за 

неводене на отчетност на отпадъците по чл.135, ал.1, т.1 ЗУО;  

Изготвени писма до Районна прокуратура във връзка с незаконен внос на отпадъци от 

Индъстри Рисайклинг груп ООД. 

Изготвени отговори до МОСВ във връзка с извършване на проверка на лица, пускащи 

на пазара опаковани стоки, членуващи в организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки – „Екобулпак” АД.  

Изготвен отговор до МОСВ, във връзка  с и извършване на проверка на лечебни 

заведения, във връзка с управление на отпадъци от хуманното здравеопазване в разрастващата 

се епидемия от COVIT - 19. 

Изпратена информация за проверки по пътища и реки и предприети мерки с цел 

ефективен контрол. 

Във връзка със заповед РД -124/07.02.2020г. на МОСВ,  изх.№ 05-08-385/10.02.2020г. и 

 уведомление от Национален координационен център, вх. №1794/13.03.2020г., за 

преминали превози на отпадъци през границата на страната  е изпратено писмо до Агенция 

Митници и МОСВ, относно дейността на Глобал Рециклинг ООД. 

Изготвена информация, относно дейността на Индъстри Рисайклинг груп АД, във 

връзка с искане от 04.05.2020г., по административно дело 271/2020г., по описа на 

административен съд – Стара Загора,  е предоставено заверено копие на цялата 
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административна преписка по постановявяне на Заповед № РД -0139 от 15.04.2020г. на 

Индъстри Рисайклинг груп АД. 

Предоставена е информация и документи по общо 2 постановления на Окръжен 

следствен отдел на Окръжна прокуратура – Видин, във връзка с внос на отпадъци от Индъстри 

Рисайклинг груп АД през ГККП – Видин, на територията на РИОСВ – Монтана. 

Изготвена информация за ДАНС за извършена проверка на 27.05.2020г. на 

нерегламентирана площадка за ракомплектоване на ИУМПС в землището на с. Радомирци, 

Общ. Червен бряг. 

Докладвани са в ИАОС и ПОСККД издадените през м. юни документи по чл. 35 от 

ЗУО. 

Отразени са промени в регистъра на банковите гаранции и е изпратена информацията в 

Дирекция „Финансово управление”. 

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

През отчетния период са издадени  5 броя документи на лица във връзка чл. 35 от ЗУО, 41 

бр. работни листи за класификация на отпадъците, и е извършена заверка на и 21 бр. отчетни 

книги за отпадъците.  

 

Почви 

През м. юни 2020 г. по компонент почви са извършени 2 проверки: 1 индивидуална планова 

и 1 извънредна проверка по сигнал за изхвърлени отпадъци, касаеща вземане на почвени 

проби. Взето участие в проверка по сигнал.   

Взето е участие в 4 комплексни проверки по КПКЗ на обекти с издадени комплексни 

разрешителни. При проверките е констатирано, че поставените условия в КР, касаещи 

компонент почви, се изпълняват. 

Взето е участие в 2 комисии, от които: 

- 1 комисия за рекултивация на нарушен терен в община Ловеч;  

- комисия 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; 

За периода по компонент почви са изготвени 3 вътрешни становища по процедури по 

ОВОС, по КПКЗ и по проект за рекултивация. 

Водена е кореспонденция по сигнали. 

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

складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по БШПС.  

 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността бе процедирането във възможно 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, пътища, на земеделски производители, свързани с 

мерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и други.  

По мярка 4.1, 5.1 и 6.3 от ПРСР са постъпили 7 писма и уведомления за ИП, планове и 

програми, които са приключено преди края на 14-дневния срок.   

Проведени са процедури по 11 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на ВиК мрежи, улици, паркове и площади, 

детски градини и училища, и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 150 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П (в т.ч. 57 уведомления за ГСП и 93 уведомления за ИП/П/П), 3 искания за 

преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад за наблюдение и контрол при прилагане на 

ОЕП и 1 доклад по изпълнение на мерки по ОВОС („Булгартрансгаз“). 

Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. 
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Изготвени са общо 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 0 – ЕО, 8 – не подлежи). По 54 уведомления е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС. 

По процедури са получени общо 20 бр. становища (13 от БДДР, 4 от РЗИ, 1 АПИ, 1 ИАОС 

и 1 на Напоителни системи).  

Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене, Плевен, 

Пордим, Ловеч,  Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Червен бряг.  

 

Направени са общо 19 проверки по Плана за контролна дейност за 2020 г. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 5 бр. планови проверки на защитени територии - ПР "Персински блата" - 

гр. Белене, ПЗ "Скалната църква", землище гр. Никопол, ЗМ "Либичево усое", с. Върбица, ЗМ 

"Костина", с. Рибарица, ЗМ "Персин изток", земл. гр. Белене, относно спазване на режима на 

забрани, определен със заповедите за обявяване; нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на защитени територии: 

- на Пещера "Проходна", част от ПЗ "Карлуковски карстов комплекс" - проверка за 

изпълнение на предписание за премахване и почистване на огнищата, установени в пещерата 

при проверка през м. май по сигнал с вх. №ОИК-3-35/13.05.2020 г.; предписанието е 

изпълнено; 

- на ПЗ "Марата" - проверка за изпълнение на предписание за извличане на паднали клони 

във водата и премахване на сухи и надвиснали клони, установени при проверка по сигнал с вх. 

№ ОИК-3-48/2020 г. за неподдържане и замърсяване на природната забележителност; 

предписанието е изпълнено; 

- ПП Персина – проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-55/2020 г. за разораване на ливада в з-

щето на гр. Никопол; установено е, че ливадата се обработва (засята е с царевица, слънчоглед 

и люцерна), в нарушение на режима, определен със заповед №РД-684/04.12.2000 г. за 

обявяване на природен парк „Персина“; ще бъдат предприети действия за преустановяване 

ползването на ливадата като обработваема земя; 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка за разораване на пасища на о-в Белене, попадащи в 

защитена зона "Комплекс Беленски острови" BG0002017 по предписание от 2019 г. 

Предписанието не е изпълнено, за което е съставен 1 бр. АУАН. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на имоти в землището на с. Ясен, попадащи в 

защитени зони BG0000240 "Студенец" и BG0000240 "Студенец", във връзка със сигнал вх. № 

ОИК-3-40/20.05.2020 г. Установено е, че в имотите има изхвърлени земни маси, на места 

смесени с битови отпадъци. Има предприети действия по ЗУО. 

 

Извършени са 4 бр. извънредни проверки: 

- за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение 

№3 на ЗБР): 1 екземпляр от вида Черношипа ветрушка от гр. Плевен и 1 екземпляр от вида 

Бял щъркел от с. Радишево, обл. Плевен, които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара 

Загора, за лечение и отглеждане; 

- пускане на свобода на защитен вид от Приложение №3 на ЗБР - 1 екземпляр от вида 

Черен бързолет от гр. Плевен, обл. Плевен; 

- на мъртъв екземпляр от вида Сива чапла от гр. Троян, общ. Троян, който е предоставен 

на Природонаучен музей – с. Черни Осъм, за попълване на музейната сбирка. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Боа удушвач, 

включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в гр. Ловеч. Нарушения не са 

установени. 
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Извършени са 3 бр. планови проверки на Летен дъб /Quercus robur/, местност „Рогът“ и 

Летен дъб, м. "Под селото", землище с. Муселиево, общ. Никопол; Цер, м. „Сухата Върбица“, 

землище с. Върбица. 

 

Извършени са 6 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в 

1 бр. в с. Ясен, общ. Плевен; 2 бр. в гр. Луковит, общ. Луковит; 2 бр. гр. Ловеч, 1 бр. с. 

Баховица, общ. Ловеч. Нарушения не са установени. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на пунктове за събиране и изкупуване на 

охлюви в: 

- с. Ясен, общ. Плевен по сигнал с вх. №ОИК-3-44/2020 г. на РИОСВ-Плевен – не е 

установено изкупуване на охлюви; 

- в с. Търнене, общ. Плевен по сигнал с вх. №ОИК-3-56/2020 г. на РИОСВ-Плевен – 

установено е, че пунктът не е обявен в РИОСВ – Плевен; съставен е 1 бр. АУАН. 

 

Извършени са 11 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове и хладилна база – 

1 бр. в гр. Никопол, 1 бр. в с. Муселиево, 1 бр. в с. Бацова махала, общ. Никопол, 1 бр. в с. 

Хлевене, 1 бр. в с. Абланица, 1 бр. в с. Малиново, 1 бр. в с. Горно Павликене, 1 бр. в с. 

Скобелево, общ. Ловеч, 1 бр. хладилна база, с. Гложене, 1 бр. в с. Глогово, общ. Тетевен; 1 бр. 

в с. Изгрев, общ. Левски. Нарушения не са установени. 

Извършени са 9 бр. извънредни проверки на: 

- БЗП в гр. Ловеч, с. Скобелево, с. Радювене, с. Лисец и с. Дойренци, общ. Ловеч – 

нарушения не са установени; 

- хладилна база, гр. Летница (на "България Фуудс" ЕООД) – нарушения не са устновени; 

- по сигнал за сушене на лист липа в необявен в РИОСВ - Плевен БЗП в с. Горник - 

установено е, че площадката за сушене е допълнителна към БЗП в с. Сухаче, общ. Червен 

бряг, с обявена дейност в РИОСВ – Плевен; 

- БЗП в с. Търнене, общ. Плевен (по сигнал с вх. №ОИК-3-56/2020 г. на РИОСВ-Плевен) – 

установено е, че пунктът не е обявен в РИОСВ – Плевен; съставен е 1 бр. АУАН; 

- БЗП в с. Бръшляница, общ. Плевен (по сигнал с вх. №ОИК-3-60/2020 г. на РИОСВ-

Плевен) – не е установено изкупуване на билки. 

 

АУАН и наказателни постановления месец юни 2020г. 

 

Съставен е АУАН №036/01.06.2020г. на физическо лице, с.Бреница - за установено 

наличие на 15 бр. ИУМПС, в различна степен на разкомплектоване, компоненти и материали 

от ИУМПС в двора на имота му, за който няма издаден документ по чл.35, ал.1, т.1 и  чл.35, 

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

Съставен е АУАН №037/04.06.2020г. на "Рюрик груп" ЕООД, гр.София - не е представило 

доклад по чл.48, ал.,т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за заустване  за 

предходната година в законоустановения срок - 31.03. на текущата година. Нарушение на 

чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.  

Съставен е АУАН №038/05.06.2020г. на "ПИК-АГРО" ЕООД, гр.Летница - не е 

представило доклад по чл.48, ал.,т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за 

заустване  за предходната година в законоустановения срок - 31.03. на текущата година. 

Нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.  

Съставен е АУАН №039/15.06.2020г. на физическо лице, с.Търнене - извършва първична 

обработка на стрък от лечебното растение Бял равнец, като не е уведомил РИОСВ-Плевен за 

организирания от него билкозаготвителен пункт. Не води книга за изкупените, реализираните 

и налични количества билки, съгласно изискванията на ЗЛР. Нарушение на чл.31, ал.2, т.1, т.3, 

т.4 от ЗЛР. 

Съставен е АУАН №040/15.06.2020г. на физическо лице, с.Търнене - не е уведомил 

писмено РИОСВ-Плевен за местонахождението на организирания от него пункт за събиране и 
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изкупуване на охлюви. Нарушил е т.3 от условията, определени в Заповед на министъра на 

ОСВ. Нарушение на чл.124 от ЗБР. 

Съставен е АУАН №041/15.06.2020г. на "Огнеупорни глини" АД, гр.Плевен - не е 

представило доклад по чл.48, ал.,т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за 

заустване  за предходната година в законоустановения срок - 31.03. на текущата година. 

Нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.  

Съставен е АУАН №042/15.06.2020г. на "ЕКО БАЛКАН" ООД, гр.София - не е 

представило доклад по чл.48, ал.,т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за 

заустване  за предходната година в законоустановения срок - 31.03. на текущата година. 

Нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.  

 Съставен е АУАН №043/15.06.2020г. на ЕТ "Ивея- Янко Янев", гр.Плевен -  не води 

отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на чл.44, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците, по реда, определен в Наредба №1 от 4.2014г. за реда  и образците, по които се 

предостаяв информация за дейностите по отпадъците. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 вр чл.44, 

ал.1 от ЗУО. 

 Съставен е АУАН №044/16.06.2020г. на "Костов Мега металс"ЕООД, с.Златна Панега -  

не води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на чл.44, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците, по реда, определен в Наредба №1 от 4.2014г. за реда  и образците, 

по които се предостаяв информация за дейностите по отпадъците. Нарушение на чл.135, ал.1, 

т.1 вр чл.44, ал.1 от ЗУО. 

Съставен е АУАН №045/30.06.2020г. на ЕТ”Еврокварц-Иванка Ватова”, гр.Плевен - не е 

представил доклад по чл.48, ал.,т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за 

заустване  за предходната година в законоустановения срок - 31.03. на текущата година. 

Нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.  

 Съставен е АУАН №046/30.06.2020г. на ДП „Фонд Затворно Дело”, гр.Белене -  не е 

изпълнено предписание, дадено като ПАМ със заповед на директора за неупражняване на 

контрол в качеството си на собственик на ПИ и не е възстановил позването на имотите по 

начин на трайно ползване.  Нарушение на чл.124, ал.3 от ЗБР. 

Съставен е АУАН №047/30.06.2020г. на "Винпром-Троян" АД, гр.Троян - не е 

представило доклад по чл.48, ал.,т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за 

заустване  за предходната година в законоустановения срок - 31.03. на текущата година. 

Нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.  

  

Наказателни постановления 

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

 

НП №031/16.06.2020г. на „М И М Агенция“ ЕООД, адрес: гр.Троян – за това, че като 

титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води изхвърля отпадъчни води във воден 

обект - р.Козещица, в нарушение на емисионните изисквания, определени в разрешително за 

заустване. Нарушение на чл.200, ал.1, т.6 във вр. чл.48 от ЗВ. Размерът на наказанието е 1000 

лв. 

НП №022/28.05.2020г. на физическо лице, гр.Кнежа – за това, че като че не е представил 

обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2019г. количества 

билки в законоустановения срок, съгл. чл.31 от ЗЛР – 20.01. на текущата година. Размерът на 

наказанието е 200 лв. Нарушение на чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР. 

НП №023/10.04.2020г. на физическо лице, гр.Пордим – за това, че като че не е 

представила обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2019г. 

количества билки в законоустановения срок, съгл. чл.31 от ЗЛР – 20.01. на текущата година. 

Размерът на наказанието е 200 лв. Нарушение на чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР. 

НП №021/18.12.2019г. на „Винпром – Троян”АД, гр.Троян, - за това, че не е изпълнено 

предписание за предаване на генерираните от дейността на дружеството отпадъци на 
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дружество, притежаващо документ по чл.35 от ЗУО. Размерът на наказанието е 5000 лв. 

Нарушение на чл.120 във вр. чл.156, ал.1 от ЗУО. 

 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 

НП №027/08.06.2020г. на „Асет Мениджмънт България”ЕООД, гр.София – за това, че като 

титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води изхвърля отпадъчни води във воден 

обект, в нарушение на емисионните изисквания, определени в разрешително за заустване. 

Нарушение по чл.200, ал.1, т.6 във вр. чл.48 от ЗВ. Размерът на наказанието е 1000 лв.  

НП №029/16.06.2020г. на „Кооперация Обнова“, адрес:  с.Черни Осъм – за това, че като 

титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води изхвърля отпадъчни води във воден 

обект-р.Черни Осъм, в нарушение на емисионните изисквания, определени в разрешително за 

заустване. Нарушение по чл.200, ал.1, т.6 във вр. чл.48 от ЗВ. Размерът на наказанието е 1000 

лв.  

НП №030/16.06.2020г. на „ДАД“ ООД, адрес: гр.Троян – за това, че като титуляр на 

разрешително за заустване на отпадъчни води изхвърля отпадъчни води във воден обект - 

р.Козещица, в нарушение на емисионните изисквания, определени в разрешително за 

заустване. Нарушение на чл.200, ал.1, т.6 във вр. чл.48 от ЗВ. Размерът на наказанието е 1000 

лв. 

НП №031/16.06.2020г. на „М И М Агенция“ ЕООД, адрес: гр.Троян – за това, че като 

титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води изхвърля отпадъчни води във воден 

обект - р.Козещица, в нарушение на емисионните изисквания, определени в разрешително за 

заустване. Нарушение на чл.200, ал.1, т.6 във вр. чл.48 от ЗВ. Размерът на наказанието е 1000 

лв. 

НП №034/30.06.2020г. на физическо лице, с.Радомирци – за това, че няма издаден 

документ по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (за наличните 46 бр. ИУМПС и 5 бр. пред имота с код R 

13) за събиране и съхранение на ИУМПС в различна степен на разкомплектоване на площ 

около 2 дка. Нарушение на чл.35, ал.1, т.1 във вр.133, ал.3, т.3 от ЗУО. Размерът на 

наказанието е 1400 лв. 

НП №035/19.05.2020г. на „ПЛЕВЕН-МЕС”ООД, гр. Плевен – за това, че не е представило 

доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за заустване на 

отпадъчни води в срок до 31 март. Нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ. Размерът на 

наказанието е 500 лв. 

 

Издадени НП за налагане на текуши/еднократни санкции: 

 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-111-6/24.06.2020г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща  санкция  „МАРИЦА ОЛИО” АД, със седалище и адрес 

на управление гр. гр.Пазарджик, ул. “Христо Касапвелев” №3, ЕИК/БУЛСТАТ: 112052785, 

представлявано заедно и поотделно от Васил Светославов Марин - изпълнителен директор и 

Георги Светославов Марин, текуща санкция в размер на 470 (четиристотин и седемдесет) 

лева, считано от 14.05.2020г., за  замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид, 

изпускан при работата на парен котел MAWERA (с мощност 10MW, на гориво слънчогледова 

люспа), над допустимата норма (НДЕ), определена в чл.21 от Наредба №1/27 Юни 2005г за 

норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Констативният протокол за установяване на 

замърсяването №ВХ-С-ЮР-019 от 27.05.2020г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока  по чл.8, 

ал.6 от Наредбата за 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.  
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Предложението за налагане на санкция (вх.№ 3025(2)/29.05.2020г. на РИОСВ-Плевен) е 

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

Наказателното постановление №И-9-111-6/24.06.2020г. на директора на РИОСВ-Плевен е 

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

изх.№3025(3)/24.06.2020г. 
 

 

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

обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

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

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 1 екземпляр от вида Черношипа 

ветрушка от гр. Плевен и 1 екземпляр от вида Бял щъркел от с. Радишево, обл. Плевен, които 

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

 

Бизнеса  

- Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

- По мярка 4.1, 5.1 и 6.3 от ПРСР са постъпили 7 писма и уведомления за ИП, планове и 

програми, които са приключено преди края на 14-дневния срок.   

- Проведени са процедури по 11 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на ВиК мрежи, улици, 

паркове и площади, детски градини и училища, и други.  

- Изготвени са общо 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста 

на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 0 – ЕО, 8 – не подлежи). По 54 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 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,   прессъобщение и др. 

Приложение – таблична част. 


