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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. ЮНИ 2022 г. 

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

от осъществената контролна дейност 

 

 

Засилен превантивен контрол: 

- През м. юни са постановени 19 бр. Решения – 18 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 20 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 278 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. юни в РИОСВ - Плевен са постъпили 84 бр. уведомления за 

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

залесяване. 

- Издадени са 1 решение по ОВОС, 4 решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 4 решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО и 3 решения за прекратяване на процедури. 

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

шеста на ЗООС (пр.н.ОВОС – 10 бр., пр.н.ЕО – 3 бр.). Постъпили 131 уведомления 

за инвестиционни предложения, от тях за 123 бр. е преценено, че не попадат в 

обхвата на ЗООС, 9 бр. не подлежат на процедури (няма ИП: техника, изградени в 

миналото водоизточници и др.).   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

Извършени са 8 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. Асеновци, общ. Левски, и с. Опанец, общ. Плевен; 1 екземпляр от вида 

Чухал, гр. Плевен, общ. Плевен; 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов, с. Торос, общ. 

Луковит; 1 екземпляр от вида Поен дрозд от гр. Плевен, общ. Плевен, 1 екземпляр от вида 

Шипоопашата костенурка от с. Коиловци, общ. Плевен, са изпратени в Спасителен 

център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане; 4 екземпляра от вида Бял щъркел от с. 

Йоглав, общ. Ловеч, са изпратени в зоологическа градина – гр. Ловеч за лечение и 

отглеждане; 1 екземпляр от вида Бухал от гр. Славяново, общ. Плевен, е предоставен 

мъртъв на ОДБХ – гр. Плевен за изследване, с цел установяване на причините за смъртта 

на птицата. 

Направени са 24 планови проверки, от тях:  

- 8 проверки за контрол по републиканската и общинска пътна мрежа, и речни легла 

на територията на РИОСВ Плевен, при които са дадени 2 бр. предписания  

- 13 проверки за изпълнение на условия в решения по ОВОС/преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, от които 11 броя по документи. При 

проверките е дадено 1 бр. предписание.  

- 3 проверки за изпълнение на условия в Становища по ЕО/решения за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО. 

 

През месец юни 2022 експертите на РИОСВ – Плевен са извършили общо 159 

проверки, в т. ч. 112 планови проверки и 47 извънпланови. Съставени са 35 предписания. 
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Извършени са 22 бр. планови проверки  и 1 бр. последващ контрол по отношение на 

чистотата на речни легла и общински пътища на територията на Плевенска и Ловешка 

област. 

 

Последващ контрол:  

Извършени са 9 проверки за последващ контрол по изпълнение на предписания.  

 

АУАН и наказателни постановления месец юни 2022г. 

Съставени са 6 АУАН, от които 4 на физически лица и 2 на юридически лица за 

констатирани нарушения по екологичното законодателство. 

Влезли в сила 2 наказателни постановления. 

  Издадени са общи 4 наказателни постановления на физически и юридически лица. 

Две от постановленията са за текущи/еднократни санкции. 

 

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  юни 2022г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 29 бр. проверки (23 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. по 

фактор „шум“, 1 бр. по фактор „изменение на климата“ и 3 бр. по фактор „отпадъци“  в  

22 бр. обекти. Съставени са 27 бр. протоколи, в т.ч. 22 бр. протоколи от индивидуални 

проверки и 5 бр. проверки на обекти с КР. От извършените 29 бр. проверки, 22 бр. са 

планови и 7 бр. са извънредни –  3 проверки по сигнали, 3 проверки, свързани със 

санкции по чл.69 от ЗООС, 1 проверка по писмо на МОСВ. 

Издадени са  9 бр. предписания, 4 от тях са с неизтекъл срок за изпълнение. 

Проверени са и са оценени 3 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на 

замърсители от 18 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 за сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 за 

предходния месец, онагледена графично и в сравнение с предходните две години. 

 - Участие в програмен съвет за определяне на задание за изготвяне на програма по 

чл.27 от ЗЧАВ. 

  Приети са 2 бр. доклади за СПИ на шум в околна среда, издадени са заключения за 

спазени гранични нива. Издадено е 1 предписание за представяне на доклад и протокол от 

измерване на нивата на шум в околната среда. Предписанието е изпълнено. 

Изготвени са 14 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” 

по  преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Участие в експертен екологичен съвет. 

Акценти за месец юни 2022 г.: 

 Проверки на обекти и дейности с източници на емисии на летливи органични 

съединения при употребата на разтворители и съхранение, товарене и разтоварване на 

бензини. 

 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии на 

замърсители, попадащи в обхвата на Наредба №1/27.6.2005г. за норми за допустими 
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емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и 

дейности с неподвижни източници на емисии. 
 

Води 

 През м. юни 2022 г. са извършени 14 бр. планови проверки, от които:  

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

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

- 5 бр. на обекти с издадено КР. 

 Направени 8 бр. извънредни проверки, от които: 

- 3 бр. по постъпили сигнали и жалби; 

- 2 бр. за пломбиране на авариен савак на ПСОВ, гр. Плевен и ПСОВ, гр. Троян; 

- 2 бр. последващ контрол на дадени предписания; 

- 1 бр. за отмяна на наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. 

 При направените проверки са дадени 2 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда.  

 Експертите в направление „Опазване на водите“ са участвали в Междуведомствени 

комисии по Заповед на Областния управител на Област Плевен и Кмета на Община 

Троян, съгласно утвърдени графика и 1 бр. експертен съвет. 

 През отчетния период са съставени 2 бр. АУАН и 3 бр. предложения за налагане и/или 

отмяна на текущи санкции по ЗООС и Закона за водите.  

 Извършен анализ/изготвени становища по процедури ОВОС, ЕО и КР - 11 бр.   

 Изготвени са 6 бр. отговора до сигнало- и жалбоподатели на подадени сигнали и 

жалби и 1 бр. писмо за удължаване срока на предписание и 3 бр. писма препращане на 

сигнал по компетентност. 

 В 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: 

- съставяне на АУАН, протоколи по чл. 69 от ЗООС и предложения към тях; 

- проверки за контрол на речни легла, републиканска и общинска пътна мрежа; 

- участия по график в МК по Заповед на Областния управител на Област Плевен. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени 4 планови  проверки на оператори с КР и 1 

проверка - контрол за чистотата на населените места. Дадени са 2 предписания. Одобрени 

са всички доклади в информационната система на ИАОС. Изготвени са всички доклади от 

проверки на обекти с КР. Дадени са 5 бр. становища по процедури по ОВОС и КР 

Изпратени са писма на всички оператори, представили ГДОС за 2021г. 

 

Химикали и ЕЩ 

През юни 2022 г. са извършени общо 7 бр. проверки по спазване на 

законодателството по химикали и контрола на риска от големи аварии (СЕВЕЗО) -  6 бр. 

планови индивидуални ОХВ и 1бр. планова проверка СЕВЕЗО на обект с класификация 

нисък рисков потенциал. За отчетния период са дадени общо  6 бр. предписания по 

спазване на законодателството по химикали - за представяне на информация по Заповед РД 

268/2018 г. на МОСВ за представяне на документи от извършена същинска регистрация на 

химично вещество в Европейската агенция по химикали (ECHA), за осигурявене на 

сорбент на площадка. Извършен е контрол на производители на етерични масла, 

констатира се, че към момента на проверките инсталациите не са изградени. През отчетния 

период е проведен контрол на производител на перилни и почистващи препарати по 

спазване на изискванията на Регламент №259/2012г. по отношение на употребата на 
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фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и Регламент 

648/2004 относно детергентите. При проверките не се констатираха нарушения.  

През юни 2022 г. са извършени и 1 бр. проверки на обекти с КР и 2 бр. проверки за 

чистотата на пътища и реки на териториите на Община Тетевен и Община Гулянци. 

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

процедури по ОВОС, ЕО, КР и текущи процедури по актуализация на документите по реда 

на Глава 7, Раздел І на ЗООС на предприятия с класификация нисък рисков и висок 

потенциал. 

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

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

През юни 2022 г. са извършени 2 бр. планови проверки по ЗОПОЕЩ, дадени са 2 бр. 

предписания за изготвяне на собствени оценки по ЗОПОЕЩ. 

 

Управление на отпадъците 

През месец юни 2022 г. по отношение на контрола по спазване законодателството 

по управление на отпадъците са извършени общо 55 бр. проверки, от които: 

- 38 бр. планови проверки, в т. ч. 22 бр. планови проверки за контрол върху 

чистотата на речни легла и общински пътища. 

- 5 бр. участие в планова проверка на условия в КР; 

- 12 бр. извънредни проверки.  

При направените проверки са издадени общо 14 бр. предписания. 

 

Извънредните проверки са извършени във връзка с  2 бр.  сигнали за 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци,  7 бр. последващ контрол на дадени 

предписания, 2 бр. във връзка с постъпили писма на МОСВ и община Левски, 1 бр. за 

прекратяване  на решение за ДО и 1 бр. във връзка с изискване за достъп до 

видеонаблюдение на РДНО. 

През юни 2022 г. в РИОСВ Плевен са постъпили 8 бр. сигнали по фактор 

„отпадъци” като са предприети действия  - проверки на място по 2 бр. сигнали през 

отчетния период и препращане по компетентност за предприемане на действия до 

съответната община.  

Експертите на РИОСВ Плевен през юни 2022 г. извършиха 22 бр. планови проверки  

и 1 бр. последващ контрол по отношение на чистотата на речни легла и общински пътища 

на територията на Плевенска и Ловешка област. При проверките са дадени 9 бр. 

предписания за почистване на констатирани локални замърсявания. 

 

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

т.число: 

- 3 бр. за изменение и допълнение на разрешителни за дейности с отпадъци по чл. 67 

от ЗУО; 

- 2 бр. за прекратяване на разрешително за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО; 

- 2 бр. за изменение и допълнение на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за 

събиране и транспортиране на отпадъци.  

- 1 бр. нов регистрационeн документ по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране 

на отпадъци.  

- 1 бр. отказ за изменение и допълнение на регистрационен документ по чл. 78 от 

ЗУО 

За проверявания период са утвърдени 27 бр. работни листи за класификация на 

отпадъците по реда на Наредба № 2.   

Въведени в Excel формат са 286 идентификационни документи за транспорт на опасни 

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

становища за основно охарактеризиране на отпадъци. 
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За отчетния период е съставен и връчен 1 бр. АУАН за нарушение на чл.143, ал.1, т.1 от 

ЗУО. 

 

Акценти: 

Извършени са с участието на всички експерти от специализираната администрация 

22 бр. планови проверки  и 1 бр. последващ контрол по отношение на чистотата на речни 

легла и общински пътища на територията на Плевенска и Ловешка област. При 

проверките са дадени 9 бр. предписания за почистване на констатирани локални 

замърсявания. 

 

Почви 

 

През м. юни 2022 г. по компонент почви са извършен 7 индивидуални проверки, от 

които 6 планови на складове за негодни ПРЗ и 1 извънредна-последващ контрол по 

предписание, дадено при проверка по сигнал. Констатирано е, че предписанието е 

изпълнено. При плановите проверки са дадени две предписания за един склад за негодни 

ПРЗ: за възстановяване на целостта на една от стените и премахване на клони на дърво. 

Взето е участие в 5 планова проверка по КПКЗ на обекти с издадени КР. 

Констатирано е, че условията, поставени в КР, касаещи опазване на почвата от 

замърсяване, се изпълняват. 

Един сигнал е изпратен по компетентност. 

Взето е участие в 1 ЕЕС в РИОСВ Плевен. 

Във връзка с изясняване на собствеността на складове за съхранение на негодни ПРЗ 

в с. Дълбок дол и с. Бели Осъм, общ. Троян е изпратено питане в Министерство на 

земеделието, а за склада в с. Добродан е изискана информация за наследниците на имота, 

в който се намира склада в с. Добродан, общ. Троян. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 13 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ. 

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

кметовете на 8 общини докладват ежемесечно. 
 

ОВОС И ЕО 

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

срокове на инвестиционни предложения свързани с мерки за енергийна ефективност, 

ремонти и реконструкция на общински пътища и ВиК мрежа, разрешителни за 

водовземане, процедиране на общински програми и други. 

През периода са постъпили 13 уведомления от общини за ИП относно ремонт на 

улици, общински сгради и съоръжения, както и за програма за управление на отпадъците, 

изменения на ОУП и други. Постъпили са 6 уведомления за планове по мерки от ПРСР за 

МИГ Троян, Априлци, Угърчин и МИГ Белене – Никопол. 

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 131 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 13 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, 1 искане за 

издаване на становище по ЕО, 2 годишни доклада за прилагане на ОУП на община Долни 

Дъбник и Луковит. 

Издадени са 1 решение по ОВОС, 4 решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 

и 3 решения за прекратяване на процедури. 

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

шеста на ЗООС (пр.н.ОВОС – 10 бр., пр.н.ЕО – 3 бр.). За 123 уведомления е преценено, че 

не попадат в обхвата на ЗООС, а за 6 бр., че не подлежат на процедура (няма ИП, мерки и 

др.).  По текущите процедури са получени 40 бр. становища, от които 4 бр. от БДДР, 26 

бр. от РЗИ, 2 бр. от ИАОС и 8 бр. - други.  
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Направени са общо 24 планови проверки, в т.ч.: 8 бр. за контрол по републиканската 

и общинска пътна мрежа, и речни легла на територията на РИОСВ Плевен, 13 бр. за 

изпълнение на условия в решения по ОВОС/преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и 3 бр. за изпълнение на условия в Становища по ЕО/решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Дадени са общо 3 бр. предписания, 

няма съставени АУАН.  
 

 

Превантивна дейност 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване на режима, определен със заповедта 

за обявяване на Защитена местност (ЗМ) "Чешмата", земл. с. Байкал, общ. Д. Митрополия. 

Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс-

пещера Свирчовица" по Сигнал с вх. №ОИК-3-70/13.06.2022 г. за палене на огън в 

пещерата. При проверката на място е установено, че в пещерата има огнище с изгаснала 

жар, а в съседство има още две места със следи от палене на огън. В момента на 

проверката в пещерата няма хора. Огнището е премахнато от експерти на РИОСВ – 

Плевен, тъй като пещерата няма собственик и ползвател. Пред пещерата е налична 

обозначителна табела с описан режим на забрани, съгласно Заповед № РД-71/09.02.2018 г. 

на МОСВ, вкл. че е забранено паленето на огън. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена зона BG0001014 “Карлуково”. 

Установено е, че при използването на лодки по р. Златна Панега се създава шум, което е 

предпоставка за сериозно безпокойство върху видове, предмет на опазване в зоната като 

Червенокоремна бумка, Жълтокоремна бумка, Голям гребенест тритон и Обикновена 

блатна костенурка, и е вероятна причина за отсъствието на екземпляри от тези видове в 

обходения участък. Използването на лодки не подобрява техните местообитания (което е 

една от целите за опазване, съгласно т. 3.4. и т.5 от Заповед №РД-329/31.03.2021 г. на 

МОСВ за обявяване на защитената зона), а предполага значително отрицателно 

въздействие върху местообитанието им. 

 

Извършени са 8 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. Асеновци, общ. Левски, и с. Опанец, общ. 

Плевен; 1 екземпляр от вида Чухал, гр. Плевен, общ. Плевен; 1 екземпляр от вида 

Обикновен мишелов, с. Торос, общ. Луковит; 1 екземпляр от вида Поен дрозд от гр. 

Плевен, общ. Плевен, 1 екземпляр от вида Шипоопашата костенурка от с. Коиловци, общ. 

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

- 4 екземпляра от вида Бял щъркел от с. Йоглав, общ. Ловеч, изпратени в 

зоологическа градина – гр. Ловеч за лечение и отглеждане; 

- 1 екземпляр от вида Бухал от гр. Славяново, общ. Плевен, предоставен мъртъв на 

ОДБХ – гр. Плевен за изследване, с цел установяване на причините за смъртта на птицата. 

 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на защитени дървета от видовете Бяла 

топола, с. Българене, общ. Левски, и Бяла черница в с. Байкал и с. Крушовене, общ. Д. 

Митрополия. Нарушения не са установени. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на размножени екземпляри от видовете 

Китайски александър (включен в Приложение Б на Регламент 338/97), находящ се в гр. 

Тръстеник, общ. Долна Митрополия, и Японски жерав и Жълтоглава амазона (включени в 
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Приложение А на Регламент 338/97), находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин, във връзка с 

издаване на регистрационни карти. 

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

охлюви в гр. Угърчин, обл. Ловеч. Нарушения не са установени. 

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

на охлюви в гр. Искър, обл. Плевен, по сигнал с вх. №ОИК-3-67/2022 г. Установено е, че 

сигналът е основателен. Съставен е 1 бр. АУАН. 

 

Извършени са 6 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове (БЗП) в с. 

Катунец; гр. Луковит (2 бр.); гр. Угърчин, обл. Ловеч; гр. Тръстеник и с. Ореховица, общ. 

Д. Митрополия. Нарушения не са установени. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки: 

- по сигнал с вх. №ОИК-3-67/2022 г. на необявен БЗП в гр. Искър, общ. Искър. В 

момента на проверката не са установени билки в наличност, а само поставена табела за 

изкупуване. Дадено е предписание за обявяване на БЗП в РИОСВ – Плевен, което е 

изпълнено; 

- по сигнал с вх. №ОИК-3-66/2022 г. на обявен в РИОСВ – Плевен БЗП в с. Българене, 

общ. Левски. Дадено е 1 бр. предписание със срок – постоянен, и е съставен 1 бр. АУАН 

за изкупени количества лист липа без позволително за ползване. 

 

Изпратен е 1 екземпляр диво животно от вида Черен лебед от гр. Койнаре, общ. 

Червен бряг, в Зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа. 

 

 

АУАН и наказателни постановления месец юни 2022г. 

Съставени АУАН през отчетния период 

 Съставен е АУАН № 018/07.06.2022г., за нарушение на чл.42, ал.2 вр с чл.124,ал.1 

от ЗБР, срещу физическо лица за това, че на 07.06.2022г., на адрес в гр.Искър, 

изкупува охлюви с цел търговия, в неорганизиран и необявен в РИОСВ Плевен в 

нормативно определен за това срок пункт..  

 Съставен е АУАН № 019/07.06.2022г., за Нарушение по чл.16, т.1 от ЗЗШОС, 

срещу юридическо лице за това, че е допуснало с действията си предизвикване на 

шум в околната среда над нормативно определени гранични стойности.  

 Съставен е АУАН № 020/09.06.2022г. срещу физическо лице за това, че на 

09.06.2022г на адрес в с.Българене, общ.Левски, като билкозаготвител е изкупил 

около 100 кг. свежо тегло липа лист, за който няма издаден.удостоверение за 

култивиране съгл. чл.22 от ЗЛР . Нарушение по чл. 31, ал.2 т.2 от ЗЛР. 

 Съставен е АУАН № 021/13.06.2022г. срещу юридическо лице за това, че не е 

извършило собствен мониторинг на количеството отпадъчни води и концентрация 

на емитирни замърсители. Установеното нарушение е по чл. чл.174, ал.1, т.2 във вр 

с чл.200, ал.1, т.29 от ЗВ. 

 Съставен е АУАН № 022/13.06.2022г. срещу физическо лице за това, че не е 

представило пред контролните органи доклад за изпълнение на условията в 

разрешително за заустване. Установеното нарушение е по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ.  

 Съставен е АУАН № 023/30.06.2022г. срещу физическо лице за това, че през 

периода от 07.02-14.02.2022г вкл.лицето е съхранявало 7 бр. излезли от употреба 

моторни превозни средства в различна степен на разкомплектоване на 

неразрешено за тома място – адрес в  гр.Ловеч, Северна индустриална зона, за 

който няма издадено от директора на РИОСВ Плевен разрешение за дейности с 

отпадъци по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО. Установеният адрес не е отреден като 

площадка за дейности с ИУМПС, разположена на територия, за която съгласно 

устройствен план е допустима производствена и складова дейност.  Нарушението е  
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по чл. 143, ал.1, т.1 предложение 2 вр с чл. 35, ал.1,т.1 вр с чл. 38, ал.1 от ЗУО вр. с 

чл. 17 , ал.1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. 

 

Влезли в сила наказателни постановления през месец юни 2022г: 

 

 НП № 001/18.05.2022г. на юридическо лице – за това, че не е изпълнило в срок 

задължителни предписаниеня. Нарушението е по чл. 166, т.3 във вр с чл.155, ал.2 

от ЗООС, за което е наложено наказанието в размер на 2 000 лв. 

 НП № 012/01.04.2022 г. срещу физическо лице – за това, че на 09.03.2022г в на 

установен адрес в с.Брест третира отпадъци - 16 бр. ИУМПС, както и свалени 

двигатели, гуми, врати и кабели без да притежава разрешителен  документ, издаден 

от директора на РИОСВ Плевен, след като такъв се изиска по чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО. Нарушението е по чл. 35, ал.1, т.1 във вр с чл. 136, ал.2, т. 3 от ЗУО вр с чл. 

17 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства ,за което е 

наложено наказание в размер та 7000 лв. 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 

 НП № 020/03.06.2022 г. срещу юридическо лице за това, че не е изпълнило ПАМ, 

даден със заповед № РД-03-59/06.08.21г. – за времето от 12.08 до 12.09.2021г. да се 

извършат дейности- третиране с наличния на площадката отпадък, като същият не 

е предаден  на лице, притежаващо документ по чл.35 от ЗУО. Нарушението е по чл. 

127, т.2, б.“а“ вр с чл.150, ал.4 от ЗУО за което е наложено наказание в размер на 

5000 лв. 

 НП № 011/30.06.2022 г. срещу физическо от гр. Луковит за това, че  като 

билкозаготвител и отговорник на билкозаготвителен пункт в гр. Луковит не е 

представила в РИОСВ – Плевен обобщена информация за изкупените, 

реализираните и наличните през 2021 г. количества билки, в законоустановения за 

целта срок. Считано от 21.01.2022 г. лицето е в неизпълнение на задължение за 

предоставяне на горецитираната информация. Нарушението е по чл. л.31 ,ал.2, т.6  

от ЗБР,  за което е наложено наказание в размер на 100  лв. 

 

 

Издадени НП за налагане на текущи/еднократни санкции:  

 

 Издадено е Наказателно постановление №И-9-129-9/08.06.2022г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на юридическо лице. Нарушението 

е за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които 

не отговарат на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, 

определени в разрешителното за заустване, издадено на дружеството. Размерът на 

месечната текуща санкция е 1496,00 лева. Нарушението е  на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Наказателното постановление №И-9-129-9/08.06.2022г. на директора на РИОСВ-

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

изх.№КП 231(3)/08.06.2022г. 

 

 

 Издадено е едно наказателно постановление №И-9-111-9/27.06.2022г. от директора 

на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща  санкция на юридическо лице. Санкцията 

е в размер на 3175,00 (три хиляди сто седемдесет и пет) лев и се налага от 

06.06.2022г., 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 
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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. 

Нарушението е  на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Наказателното постановление №И-9-111-9/27.06.2022г. на директора на РИОСВ-

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

изх.№3586(4)/27.06.2022г. 

 
 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

През месец юни експертите от РИОСВ – Плевен са направили 159 проверки на 145 

обекта. От тях 112 бр. са планови проверки и 47 извънредни. Дадени са 35 предписания. 

 

Бизнеса  

- Издадени са 1 решение по ОВОС, 4 решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 4 решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО и 3 решения за прекратяване на процедури. 

- По мерки са постъпили 6 бр. уведомления за ИП/П/П.   

- Проведени са процедури по 13 уведомления от общини за ИП относно ремонт на 

улици, общински сгради и съоръжения, програма за управление на отпадъците, 

изменения на ОУП и други. 

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

шеста на ЗООС. За 123 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. 

- Изготвени са и публикувани на страницата на РИОСВ – Плевен 5 прессъобщения и 

информации за потребление на гражданите 

- През месец юни са постъпили и обработени 16 бр. и 3 бр. жалби. 8 от сигналите са 

изпратени по компетентност до други държавни и общински структури, по 3 

сигнала са направени проверки на място, по 1 предстои такава и по 4 тече 

процедура. 

- На 6.06.2022 г. беше проведено тържествено честване по повод 50 години от 

празнуването на 5 юни – Световен ден на околната среда и 50 години от 

създаването на РИОСВ – Плевен. Събитието се проведе под надслов „Само една 

планета! Да живеем устойчиво в хармония с природата!“. 

- Бяха представени две презентации на теми: „Защитените вековни дървета на една 

половинвековна РИОСВ“ и „Само една планета! Да живеем устойчиво в хармония 

с природата! „ 
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- Беше организирана изложба с рисунки на тема „Чиста околна среда“ на децата от 

Читалище „Бъдеще – 1927“ с.Тодорово. 

- 3-7 юни беше проведена информационна кампания  в детски и учебни заведения 

град Плевен. 

- 6 юни Ден на околната среда  в детска градина „ Синчец “ 

- 20 май – 5 юни Изложба на тема „ Чиста околна среда“ в Читалище „ Бъдеще – 

1927 “ с. Тодорово 

- На 17.06.2022г. гости в Инспекцията по околна среда и води в Плевен бяха 

учениците от първи клас  на НУ „Патриарх Евтимий“.На срещата с децата 

експертите разказаха за управлението на отпадъците като част от тяхната работа и 

от опазването на природата. Беше показан кратък филм, за да се научат как да 

събират разделно отпадъците и как се рециклират. 

- 17. На 29 юни в с. Байкал беше отбелязан Международния ден на река Дунав. 

Инициативите се проведоха с партньорството на РИОСВ – Плевен. Участваха 

ученици и учители от общинските училища, жители и рибари от с. Байкал. 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


