
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

За месец юни 2015 г.  

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 119 проверки на 116 обекта, дадени 

са 52 предписания.  

 

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 79 обекта са направени 82 планови проверки, дадени са 38 предписания. 
 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 

На 37 обекта са направени 37 извънредни проверки, дадени са 14 предписания.  

От тях: 

 по сигнали – 8 бр.; 

 по заповед на МОСВ - 1 бр.; 

 по искане на МВР/прокуратурата – 1 бр.; 

 последващ контрол – 10 бр.; 

 други –17 бр. в т. число  проверки, съвместно с други проверки в региона, на основание заповед 

на директора на РИОСВ, по писма на общини, за екземпляри от защитени видове в безпомощно 

състояние, за изготвяне на констетивни протоколи за съставяне на санкция. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 

През м. юни са извършени 11 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда, от които 10 бр. планови и 1 бр. в изпълнение на Постановление на Районна 

прокуратура гр.Плевен относно осъществяване на контрол във връзка с подадена жалба за замърсяване 

на река с отпадъчни води от Цех за алуминиеви отливки с.Беглеж, стопанисван от „Алфа-3“ ООД. При 

извършените комплексни проверките са дадени 16 бр. предписания за привеждане на дейността на 

обектите в съответствие с нормативните изисквания.  

При проверката на “Алфа - 3” ООД и извършения оглед на участък от дерето, граничещо с обекта, не е 

установено заустване на отпадъчни води от цеха в него. За ограничаване замърсяването на 

повърхностни и/ или подземни води на дружеството е дадено предписание да събира и предава 

формираните производствени води на ВиК оператор за пречистване. Дадени са и две предписания за 

привеждане дейността на цеха в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

 

Планови проверки по КПКЗ: 

 Регионално депо гр. Ловеч, Община Ловеч  

 Регионално депо гр. Троян, Община Троян  

 "Петокладенци"ЕООД, гр.Стара Загора - Инсталация за отглеждане на птици. 

 

Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори” 

 

Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 
- Изготвено писмо до Кмета на Община Плевен с искане за осигуряване участие  на общински експерти и 

организиране на ежемесечни проверки от РИОСВ, за контрол върху източниците на неорганизирани емисии и 

навременното изпълнение на мерките в общинската програма по чл. 27 от ЗЧАВ. 

- Проведена е на 29.06.2015 г. проверка на  участъци от улична мрежа, тротоари и прилежащи строителни 

площадки, за контрол върху потенциални източници на неорганизирани емисии и навременното изпълнение на 

проекти, включени към мерките в общинската програма по чл. 27 от ЗЧАВ. 

- Във връзка с разработване на актуализираната програма за КАВ на Община Плевен: 

Изпратени са електронни писма до 9 оператора с неподвижни източници на прах в гр. Плевен, събрани 

допълнителни данни за параметри на изпускащите устройства и режима на работа, които са представени на 

Община Плевен.  



- Проведена е на 23.06.2015 г. работна среща между Директора на РИОСВ – Плевен, Кмета на Община Д. 

Митрополия, ръководителя на местната зърнобаза на „Слънчев дар” АД и експерти на РИОСВ, във връзка със 

сигнали за замърсяване на въздуха. 

- Издадени са становища с указания за коригиране на неточности и непълноти на общински програми и планове 

във връзка с КАВ: ОПООС на Община Луковит  и ОПР на Община Никопол. 

- Изготвени и представени в МОСВ и ИАОС: 

Месечна информация за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и осъществени дейности от 

РИОСВ за намаляването им. 

Информацията е публикувана е на интернет-сайта на РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с 

предходни периоди, с графично и таблично представяне на данните. 

 

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ - на „Златна Панега Цимент” и 

„Топлофикация Плевен” ЕАД. 

Получени са и са проверени 5 бр. доклади от собствени периодични измервания от 25 бр. 

източници на емисии.  

 

Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.: 

За периода са извършени 6 бр. проверки, в т. число: 1 бр. индивидуални и 5 бр. в рамките на 

комплексни проверки.  

От направените проверки: 5 бр. са планови и 1бр. за съставяне на констативен протокол за 

превишение на НДЕ. 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 

Проведени са 3 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата 7/2003г. и две от 

тях са в рамките на КПКД и една индивидуална проверка. 

Обобщената информация за прилагането на Наредба 7/2003г. през 2014г. е обработена и 

представена в ИАОС и МОСВ.  

Представени са данни за състоянието на регистъра на инсталациите, извършващи дейности с 

разтворители, попадащи в обхвата на прил.1 на Наредба 7/2003г. 

 Проведени са 2бр. проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ на 

потребители на продукти за нанасяне на покрития. 

 

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, 

които нарушават озоновия слой и прилагане на Регламент № 517, относно някой 

флуорсъдържащи парникови газове - извършени 2 бр. проверки в рамките на КПКД. 

Контрол на ЛОС по Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на ЛОС  при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини -  извършена една проверка на 

бензиностанция. 

 

Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”: 
Участия в 2 бр. комплексни проверки в обекти с издадени комплексни разрешителни. 

Участие в 1 бр. комплексна проверка по спазване на условия в решение по ОВОС. 

 

Проверки по сигнали и жалби за спазване изискванията на ЗЧАВ 

1 бр. извънредна проверка за последващ контрол по сигнал за запрашаване на въздуха в 

гр.Д.Митрополия в резултат на работата на зърнобаза. 

 

Издадени предписания при всички проверки: общо 8 бр. предписания, в това число:  

 1 бр. за представяне на информация за технически характеристики на източници на емисии в 

обект с КР; 

1 бр. за представяне на план за подмяна и монтаж на прахоуловителни съоръжения; 

  2 бр. за монтаж на пробовземни точки; 

1 бр. провеждане на СПИ на ЛОС; 



1 бр. за представяне на ИЛБ на смес, съдържаща разтворители; 

1 бр. за коригиране на представена информация за консумирани разтворители; 

 2 бр. за представяне на счетоводна информация за доказване на данни за консумация на 

разтворители. 

 

Участия в Екологични експертни съвети  – 1 бр. 

Участия в Държавни приемателни комисии – 3 бр. 

 

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на 

ЗЗШОС: 

Участие по фактор „шум” в следните проведени проверки: 

- 2 бр. проверки по КПКЗ – на обекти с КР; 

- 1 бр. проверка по спазване на условия в решение по ОВОС в част „шум”. 

Изготвени 3 бр.  писма с анализ и заключения от проведен в предходния месец контролен мониторинг 

на шум. 

 Изготвeна годишна справка за ИАОС за мониторинг на шум през 2014 г. 

 Изготвени са 10 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО и ОВОС. 

 

Направление “Опазване на водите”: 

През м. юни са направени 18 бр. индивидуални планови проверки, от които  16 бр. проверки на 

обекти формиращи отпадъчни води и 2 бр. проверки по фактор отпадъци. Направени са 2 бр. 

индивидуални извънредни проверки  -  1 бр.  по сигнал и 1 бр.на обект с текуща санкция.  Експертите  

от направлението са участвали в 4 бр. комплексни проверки  по контролната  дейност,  от които 1 бр. 

извънредна проверка съвместно с БДДР във връзка с прокурорско постановление.  Участвали са в 3 бр. 

комплексни проверки на инсталации с комплексно разрешително. При проверките са дадени общо 9 

бр. предписания,  направено е предложение по реда на чл.69 от ЗООС за налагане на текуща санкция 

на Софарма АД, завод с.Врабево. Съставени са 6 бр. актове за установяване на административно 

нарушение на "Ленокс Фроузън Фууд" ЕООД с.Добродан, ДАД ООД гр.Троян, Община Луковит - 4 

бр. актове по Закона за водите. През отчетния период  е взето  участие в   2 бр. ДПК на строежи: 

Вътрешна водопроводна мрежа с.Малиново и Канализация на кв.Продимчец гр.Ловеч.  

 

Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии  с ОХВ”: 
Извършени  са общо 6 бр. проверки по спазване на изискванията на законодателството по 

химикали и контрола на риска от големи аварии, от които 3 бр. КПКД и 3 бр. извънредни проверки  -2 

бр. последващ контрол на дадени предписания и 1бр. за използване на живак при добив на благородни 

метали. Не се констатира дейност по добив на благородни метали с използване на живак. По спазване 

на изискванията на Приложение 17 от Регламент REACH е извършено пробонабиране  от текстил от 

фирма производител за определяне на наличие на азобагрила. Извършен е последващ контрол на 

дадено предписание за ограничаване на достъп на МПС до съоръжение в обект с нисък рисков 

потенциал, констатирано е изпълнение на предписанието. 

През отчетния период  е извършен контрол на 2бр. обекти в обхвата на ЗОПОЕЩ. 

Не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на 

големи аварии с ОХВ. 

 

Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”: 

През отчетния период са извършени общо 32 проверки по управление на отпадъците, от които 

17 бр. планови и 15 бр. извънредни. При проверките са дадени 15 бр. предписания. От извършените 

извънредни проверки, 1 бр. е по писмо на МОСВ, 4 бр. - по подаден сигнал за площадки, на които се 

извършват нерегламентирани  дейности с ИУМПС без разрешение по чл.35 от ЗУО, 7 бр. - за 

осъществяване на последващ контрол и 2 бр. - по подадени заявления и нов обект, 1 бр. - във връзка с 

чл. 12 и чл.19 от ЗУО - община Д. Дъбник. 

Съставени са 7 бр. АУАН:  

- на "Косаня" ЕАД, извършващо дейности с ИУМПС на неразрешена за целта площадка,  



- на ЕТ "Кейбълсат - Антонио Младенов" - извършващо дейности с ИУМПС извън разрешената 

площадка,  

-на 3 бр. физически лица - за непредаване на ИУМПС на площадки за съхраняване или в 

центрове за разкомплекотване; 

- на "Полихим СС" ЕООД и "Батерия" АД за непредставяне на документи по ЗУО.  

 

През м. юни по компонент почви са извършени 5 планови проверки.  Взето е  участие в 1 

проверка на обект  с издадено решение по ОВОС във връзка с контрол по изпълнени на условия в 

решението и в 1 проверка на обект с Комплексно разрешително (КР) във връзка с изпълнение на 

условията в КР. Участие в Експертен екологичен съвет към РИОСВ-Плевен. 

 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
Направени са 15 бр. планови проверки на изпълнение на условията в Решения по ОВОС и Решение по 

преценка необходимостта от ОВОС, като от тях 11 бр. са направени на място и 4 бр са направени по 

документи. 

Изготвени са: 

- 6 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  

- 1 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

- 13 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС; 

- 69 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС ; 

- 25 бр. крайни писма, че не може да се проведе процедура (по мярка 6.1. от ПРСР); 

- 7 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и 

неточности по процедурите; 

- 10 бр. писма до БДУВДР за консултации по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно 

допустимостта на ИП спрямо режимите определени в утвърдените планове за управление на речните 

басейни и планове за управление на риска от наводнения; 

- 6 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

За месец юни в направление “ЕО и ОВОС”  са постъпили за разглеждане общо 333 броя преписки. 

 

Направление Биологично разнообразие и защитени територии: 

Извършена е 1 бр. планова проверка на  ЗМ "Коридорите", с. Биволаре, Община Д. Митрополия, във 

връзка със спазване на забраните, определени със заповедта за обявяване на защитената територия. 

Дадени са 2 бр. предписания за представяне на документ за произход на залесени фиданки и 

премахване на такива от дървесни видове, с които залесяването е неподходящо. 

Направени са 2 бр. планови проверки на Община Долна Митрополия, в качеството й на орган по 

одобряване  на ИП "Ел. захранване на ППС на "БТК" - АД, № 5201, с. Ставерци, общ. Долна 

Митрополия (Решение № ПН 021-ОС/2009 г. на РИОСВ - Плевен) и ИП "Складово стопанство за 

съхранение на инвентар", ПИ № 400024, с. Комарево, общ. Долна Митрополия (Решение № ПН 103-

ОС/2011 г. на РИОСВ - Плевен) 

Извършена е проверка  по сигнал вх. №ОИК-3-68/18.06.2015 за незаконна сеч в с. Бежаново. Дата и 

извършител на сечта не са установени. 

Изпратени са екземпляри от  защитени видове от Приложение №3 на ЗБР-4 екземпляра от вида Бял 

щъркел  и 1 екз. от вида Бухал в Спасителен център-Стара Загора , както и 1 екз.  от вида  Бял щъркел - 

в Зоопарк - гр.Ловеч. 

Извършена е проверка на екземпляр от вида Жако /Psittacus erithacus/, включен в Приложение В на 

Регламент 338/97, находящ се в гр. Плевен, във връзка  разпореждане на министъра на МОСВ за 

предоставянето му  на  Зоопарк - гр.Ловеч. 

Извършени са 4 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в с. 

Тодоричене, с. Торос, с. Дерманци, общ. Луковит, с. Въбел, общ. Никопол; както и 2 бр извънредни 

проверки в гр. Кнежа, на необявени в РИОСВ-Плевен такива. Съставен е 1 бр. АУАН.  

Извършени са планови проверка на защитени дървета-8 чинара и 1 червен дъб в мелницата на гр. 

Червен бряг; 1 бр. извънредна проверка на защитени дървета-2 бр. л. дъб в землището на с.  Рибен, 

Община Д. Митрополия (във връзка с влошено състояние на дърветата и опасност за преминаващите 



по пътя МПС); 1 бр. извънредна проверка на летен дъб в  . Лазарово, общ. Кнежа във връзка с  

предложение от Община Кнажа за обявяването му за защитено дърво. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на  билкозатготвителен пункт в с. Бресте, общ. Ч. бряг, и 2 бр. 

проверки по сигнал ОИК-3-60/2015 за изкупуване на цвят бъз в необявени в РИОСВ - Плевен 

билкозатготвителни пунктове в гр. Кнежа. Съставен е 1 бр. АУАН.  

По Закона за генетично-модифицираните организми са извършени проверки на Опитно поле на 

"Юрофинс Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. Летница; Опитно поле на Институт по царевицата, гр. 

Кнежа; Институт по фуражните култури, гр. Плевен. 

- Постъпили са   123 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи 

провеждане на сечи. 

 

Издадени наказателни постановления: 
 

Обект 
НП, 

лв. 

Нарушена 

разпоредба 
Описание на нарушението 

ФЛ, гр.Летница 100 
чл.41 ал.2 т.3 и т.5 

от ЗБР 
Изкупува охлюви с цел търговия през период който е 

забранен съгл.т.1 от З-д №РД-361/9.4.2014г. На МОСВ 

ФЛ 500 
чл.133 ал.1 т.3 от 

ЗУО 

Съхранява 7 бр. ИУМПС на нерегламентирана площадка 
/собствена/, които са в различна степен на 

разкомплектоване. Не е предала ИУМПС и компонентите 
от тях на регламентирана площадка с документ по чл.35 

от ЗУО. 

ФЛ, гр.Ловеч 2000 

чл.31 ал.14 от ЗБР 
във вр. 31 ал.7 от 

същия закон 

ТП,ДГС-Ловеч, като възложител План-извлечение за 
възложител на План-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта /план-извлечение/ през 2014г. В 
гори държавна собственост, на територията на СЗДП ТП 

ДГС - Ловеч 

ФЛ, гр.Кнежа 100 

т.3 от З-д РД-
361/9.4.2004- 

МОСВ, във вр. 
чл.41 ал.2 от ЗБР 

Изкупува охлюви с цел търговия в необявен и 
неорганизиран в РИОСВ-Плевен пункт. Пункът не е 

оборудван съгл. Заповед РД-361/9.4.2004г. На МОСВ. 

ФЛ, гр.Кнежа 100 чл.31 ал2 т.1 от ЗЛР 

Като билкозаготвител в билкозаготвителен пункт изкупува 
цвят черен бъз и извършва първична обработка, сушене 
без да е уведомила РИОСВ-Плевен за организираната от 

нея дейност в билкозаготвителния пункт. 

"Ленокс Фроузън 
Фууд", ООД 2000 

чл.200 ал.1 т.2 от 
ЗВ във вр. чл.46 

ал.1 т.3 б "б" от ЗВ 

Смесен поток битови и отпадъчни води от предприятието 
зауства в р.Осъм без необходимото за това основание. 

"ЛЕнокс Фроузън Фууд" ООД, няма разрешително за 
заустване на отпадъчни води, което се издава съгл. 

Чл.46, ал.1, т.3, буква "б" от ЗВ 

"ДАД" ООД, 
гр.Троян 500 

чл.200 ал.1 т.29 във 
вр. чл.174 ал.1 т.2 и 

т.5 от ЗВ 

Не извършва собствен мониторинг на качеството на 
отпадъчните води за второто шестмесечие на 2014г., 

съгласно условията заложени в издаденото 
разрешително за заустване. 

ФЛ гр.Плевен 300 
чл.133 ал.1 т.3 от 

ЗУО 

Не е предала ИУМПС на площадка за съхраняване или в 
центрове за разкомплектоване с документ по чл.35 от 

ЗУО. От извършената проверка се установи, че се 
съхраняват 6 бр. ИУМПС 

ФЛ 300 
чл.133 ал.1 т.3 от 

ЗУО 

Не е предал ИУМПС на площадка за съхраняване или в 
център за разкомплектоване на ИУМПС. От извършената 

проверка е установено, че съхранява 84бр. Няма 
издадено Решение по чл.35 от ЗУО. 

ФЛ, гр.Плевен 300 
чл.133 ал.1 т.3 от 

ЗУО 

Не е предала ИУМПС на площадка за съхраняване или в 
центрове за разкомплектоване с документ по чл.35 от 

ЗУО. От извършената проверка се установи, че се 
съхраняват 8 бр. ИУМПС без разрешение. 

 

Директор РИОСВ – Плевен:  

 
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА 


