
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец  декември 2013 г.  

През периода  експерти от РИОСВ Плевен са извършили 30 проверки на 30 обекта,  дадени са 8 

предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 10 обекта са направени 10 планови проверки и са дадени 5 предписания.  

 

Извършена е 1 планова комплексна проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната среда. Дадени са 

3 бр. предписания.  

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 20 обекта са направени 20 извънредни проверки, дадени са 3 предписания. 

От тях: 

• по жалби – 1 бр.; 

• по сигнали – 5 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 4 бр.; 

• последващ контрол – 4 бр. 

• други – 6 бр. в т. число участие в съвместни проверки с други институции; проверки във връзка със  

съгласувателни писма, проверка на защитен вид в безпомощно състояние. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
 
Контрол върху качеството на атмосферния въздух 

- Изготвени писма до кметовете на Общини Плевен, Ловеч и Никопол, за предприемане на активни 

действия за изпълнение на актуалните за зимния сезон на мерки от общинските Планове за действие за 

намаляване нивата на ФПЧ10. 

- Изготвен ел.носител с данни от АИС Плевен за 2012 и 2013 г., по заявление за достъп до информация 

от Университетска болница – Плевен 

 
Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през предходния месец, за 3 бр. 

автоматични измервателни станции (АИС) за мониторинг  на въздуха – в Плевен, Ловеч, Никопол 

- Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (измерени нива и 

сравнителен анализ с предходни периоди) за ФПЧ10 през предходния мeсец ноември 2013 г. за АИС в 

Плевен, Ловеч, Никопол. 

- Изпратен в МОСВ проверен месечен доклад на Топлофикация - Плевен за емисиите от ГГИ през 

предходния месец. 

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 
Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади за СНИ на емисии на 

замърсители в атмосферния въздух, за предходния месец - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД - 4 бр. и 

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД - 3 бр. 

 

Анализирани са 13 бр. доклади от СПИ на 30 бр. неподвижни източници (изпускащи устройства), за 

обектите: МБАЛ – Троян ЕООД; Феникс инверс ООД - Ловеч - 2 бр. доклади;  СД Ултрастил Тончев и 

Тончева;  Елеганс мебел ЕООД;  Гадевски ООД;  Арсис ЕООД;  Екобалкан ООД; Вектор ООД;  Кондов 

екопродукция ЕООД;  Спарки Елтос АД;  Елма 13 ООД;  Пелтина ЕООД. 

 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 
- 37 бр. удостоверения за регистрация на инсталации, извършващи дейности с разтворители от обхвата 

на прил.1 от Наредба 7/2003г. 

- 2 бр.планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ, една от тях в 

рамките на КПКД в "Дренски"ЕООД и една индивидуална в "Лесс-трейдинг" ЕООД 

 



Проверка на обекти по Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при замърсяване на 

околната среда - 1 извънпланова проверка за спиране на санкция - на Виагруп ЕООД - асфалтобаза в гр. 
Кнежа. 

 

Издадени са общо  1 бр. предписания по ЗЧАВ: - корекция на отчетността на вложени разтворители. 

 

Участие в Държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на 3 бр. обекти. 

 

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

ЗЗШОС: Приети са 4 бр. доклади за извършени СПИ на шум в околна среда: на ВИВАМЕД ЕООД, 

ПЛЕВЕН - БТ ЕАД, СПАРКИ ЕЛТОС АД. 

Не са констатирани превишения на приложимите гранични стойности за нива на шум в околната 

среда. 
 

Направление Води: 
През м.декември в направление Води са направени 3 извънредни проверки, от които: проверка 

по сигнал за почистване коритото на р.Сопотска от дървета и храсти в регулацията на с.Сопот, 

проверка по сигнал за заустване на води замърсени с нефтопродукти в р.Тученица, землище с.Опанец, 

проверка по писмо на МОСВ, относно заустване на дъждовни води от площадката на инсталация с КР 

на Полихим СС ЕООД гр.Луковит в дере, необхванати от КР издадено на дружеството. Във връзка с 

писмо на Окръжна прокуратура Ловеч експерти от направлението са взели участие в 5 бр. проверки, 

съвместно с БДУВДР и РЗИ Ловеч, на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от 

повърхностни води. Участвали са в една комплексна проверка по изпълнение на условия в Решение 

№ПН 63 ПР/2011 г. от ОВОС на Веко ЕООД с.Дебнево. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
През декември е извършена  1 бр. планова проверка чрез участия в КПКД по спазване на 

изискванията на законодателството по химикали. За проверявания период не се установи нарушение 

на законодателството по химикали и на законодателството по контрола на риска от големи аварии с 

ОХВ. Взето е участие в семинар на тема “Прилагане на  изискванията на законодателството по 

химикали и предотвратяване на големи аварии”, 02.12 - 04.12.2013 г., с. Арбанаси, организиран от 

МОСВ за експертите от РИОСВ.  Целта на семинара беше обсъждане и съгласуване на дейностите по 

налагане на законодателството по химикали и новости по прилагането им, преглед на резултатите от 

контролната дейност за 2013 г. по глава седма, раздел І на ЗООС и по химикали, анализ и насоки за 

оптимизиране на контролната дейност  и приоритетите за контрол в областта на химикалите и 

предотвратяването на големи аварии за 2014 г. 

РИОСВ Плевен участва в анализа на контролната дейност през 2012 г. и 2013 г. по прилагането 

на Регламенти REACH,CLP и POPs, участие в решаване на практически казуси, обсъждането на 

правни казуси от прилагането на контролната дейност по химикали и глава VII на ЗООС и в 

проведените дискусии. 

 

Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите: 
През отчетния период са осъществени 6 бр. планови и 9 бр. извънредни проверки. Във връзка с 

разделното събиране на отпадъци и несмесване на опасните отпадъци с общия поток битови отпадъци, 

са извършени 3 бр.планови проверки на търговски обекти, част от търговски  вериги. Извънредните 

проверки са свързани с: 

 - писмо на МОСВ за осъществяване на контрол с цел предотвратяване нерегламентираното 

изгаряне на отработени масла - извършени са 3 бр. проверки на автосервизи и 1 бр. проверка на 

площадка за третиране на ИУМПС; 

 - осъществен е последващ контрол по изпълнение на дадени предписания на 4 обекта; 

- 1 бр. проверка на склад за негодни и излезли от употреба ПРЗ съвместно с ОУ ПБЗН - Плевен. 

 

През м. декември по компонент почви е извършена 1 извънредна проверка по жалба относно 

изхвърлен пресен торов отпад в земл. на с. Байкал, общ. Д. Митрополия; дадени са 2 предписания- 

предстои последващ контрол. Взето е участие в едно заседание на междуведомствената комисия по  

чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ловеч. Съвместно с експерт по опасните 

отпадъци е подготвена актуална информация по писмо от ИАОС, касаеща изпълнение на програмата 



по почвен мониторинг - ІІІ ниво - локални почвени замърсявания. Информацията относно 

местонахождението (координатите) и състоянието на складовете за съхранение на негодни и излезли 

от употреба пестициди за растителна защита (ПРЗ) за 2013 г. на територията на РИОСВ - Плевен 

(Плевенска и Ловешка област) е съгласувана с ОУ ПБЗН - Плевен и ОУ ПБЗН - Ловеч, както и с ОДБХ 

- Плевен и ОДБХ - Ловеч. 

 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
Издадени са: 

- 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

- 1 решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

- 5 решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО; 

- 2 писмо с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС, ЕО; 

- 12 писма по чл. 2а, ал. 4 и 5 от Наредбата за ОВОС; 

- 18 решения по ОС (в т.ч. 14 бр. - по чл. 18; 4 бр. - по § 2 от Наредбата за ОС); 

- 56 писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС; 

- 6 решения по ЗДОИ – за пълен достъп до обществена информация 

Всички крайни документи са публикувани на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен.  

 

Изготвени са над 65 изходящи писма, във връзка с горните процедури (консултации с БДУВДР, 

РЗИ, отстраняване на непълноти, пропуски и неточности и др.), както и във връзка с контролната 

дейност, в т.ч. контрол по документи на решения по  глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда, по Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за лечебните 

растения, Закона за генетично модифицираните организми, Закона за защита на животните. Получена 

са 4 становища от БДУВДР и 2 становища от РЗИ. 

 

За периода са постъпили общо: 70 нови уведомления за инвестиционни предложения, планове, 

програми, проекти, в т.ч.: 36 за инвестиционни предложения и 34 за горскостопански планове и 

програми, 1 исканe за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Извършени са 2 планови проверки на условия в решения по ОВОС/преценка ОВОС. 

 
Направление Биологично разнообразие и защитени територии 

 

- Съгласно подадени сигнали в РИОСВ-Плевен, в района на гр. Плевен, в близост до свинекомплекс, 

се разпъват мрежи и се улавят птици от защитени видове, като се използват живи птици за примамка. 

Съгласно сигналите птиците се улавят от пазачите на свинекомплекса с цел търговия. При 

извършената проверка на място се установи, че в м. Орлето, с. Дисевица, в непосредствена близост до 

портала на свинекомплекс, собственост на “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр. Шумен, е 

разпъната мрежа за улов на птици. Под мрежата и близо до нея има клетки със седем живи птици в 

тях, използвани като примамка. Не беше установено кой е поставил мрежата и клетките с птици, но в 

момента на проверката свинекомплексът не работи и има само охрана. Намерените птици са от 

защитени видове, от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие - щиглец, елшова 

скатия и обикновено конопарче, за които е забранено улавяне с каквито и да е уреди, средства и 

методи. Намерените птици са пуснати на свобода, а мрежата и клетките са премахнати от 

терена.Направена е и проверка на общинския пазар-Плевен, при която не беше установено извършване 

на търговия със защитени видове животни. 

- Изпратен е в Спасителен център - Ст. Загора един екземпляр от вида обикновен мишелов, намерен в 

безпомощно състояние - със счупено крило в землището на с. Козар Белене, общ. Левски. 

- Извършена е проверка на снимачна дейност на "Бългериън Юнифайд Продъкшън Организейшън" 

ООД, гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 75, в природна забележителност Карлуковски карстов 

комплекс - пещера Проходна". При проверката е констатирано нарушение - извършване и на 

несъгласувана с РИОСВ - Плевен дейност, за което са предприети необходимите действия. 

- Съставен е 1 бр. АУАН във връзка със сеч на единични дървета в земеделски земи, попадащи в 

защитена зона за опазване на дивите птици - “Карлуковски карст” BG0000332 (за което има забрани 

със заповедта за обявяването й), във връзка с проверка през м. ноември по сигнал. 



- През м. декември са постъпили 29 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 

предвиждащи провеждане на сечи. Извършена е работа по 24 бр. уведомления за ИП / ППП. 

 

 

Издадени наказателни постановления: 

 

Обект 
НП, 
лв 

Нарушена 
разпоредба Описание на нарушението 

физическо лице, 
гр.Ловеч 2000 

чл.133, 
ал.4,т.1 от 

ЗУО 

Извършва нерегламентирано третиране на 
отпадъци - обработване на компоненти /платки/ от 
ИУЕЕО без наличие на документ по  чл.35 от ЗУО 

физическо лице, 
с.Карлуково 100 

чл.31, ал.1 и  
ал.2 във вр. 
чл.31а от ЗБР 

Извършил е премахване на храстова растителност, 
подравняване с механизация и разполагане на 

земни маси /около 20 кв.м./, като не  е уведомил на 
най-ранен етап РИОСВ-Плевен по реда на чл.10 от 

Наредбата. 

физическо лице 100 

чл.31, ал.1 и 
ал.2 във вр. 
Чл.31а от ЗБР 

Като собственик на имот, не уведомила на най-
ранен етап РИОСВ-Плевен по реда на чл.10 от 
Наредба за усл. и реда за извършване на ОС, за 

план извлечение за промяна вида и/или 
интензивността на сечта /проведена 90% сеч/ 

физическо лице, 
с.Лесидрен 2000 

чл.31, ал.1 и 2 
във вр. Чл.31а 

от ЗБР 

Като собственик на ПИ, не  е уведомил на най-
ранен етап РИОСВ-Плевен, за план-извлечение за 
промяна вида и/или интензивността на сечта за 

същото ПИ. 

 

 

 


