
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец март 2014 г.  

През периода  експерти от РИОСВ Плевен са извършили 123 проверки на 118 обекта,  дадени са 33 

предписания.  

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 90 обекта са направени 94 планови проверки и са дадени 24 предписания.  

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 28 обекта са направени 29 извънредни проверки, дадени са 9 предписания. 

От тях: 

• по жалби – 1 бр.; 

• по сигнали – 3 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 3 бр.; 

• по искане на прокуратурата/МВР – 3 бр. 

• последващ контрол – 5 бр. 

• други – 14 бр. в т. число съвместни проверки с други държавни органи, проверки, свързани със 

заявления по ЗУО, съгласувателни писма,  връчване на НП, по заповед на директора на РИОСВ. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
Извършени 4 планови комплексни проверки, при които са дадени 4 бр.  предписания: 

- 1 бр. предписание за изготвяне на собствена оценка по ЗОПОЕЩ; 

- 2 бр. предписания по компонент въздух - за монтиране на пробовземни точки и провеждане на собствен 

мониторинг на емисии от прах, на нов източник (мелница в с. Обнова); 

- 1 бр. предписание по фактор шум - за провеждане на собствен мониторинг на показателите за шум в околната 

среда на нов промишлен източник на шум (мелница в с. Обнова).  

Извършена е една извънредна комплексна проверка във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал вх.№ 
ОИК-3-11/10.03.2014, от гражданин на с. Биволаре, обл. Плевен, за замърсяване на въздуха от комина на кафе-

ресторанта и изгаряне на отпадъци (парцали). 

При проверката на горивния източник (отоплителна печка) не  се констатира изгаряне на отпадъци, емисиите не 

подлежат на контрол за спазване на НДЕ поради малката мощност на източника. За предотвратяване на 

административно нарушение, на стопанисващия заведението е дадено предписание с постоянен срок, да не 

допуска изгаряне на отпадъци в обекта.  

 
Контрол върху качеството на атмосферния въздух 
- Участие в интервю за телевизия “Скат”, с изготвена информация за замърсяването на въздуха в гр. Плевен с 

фини прахови частици. 

- Изпратено за съгласуване до МОСВ и ИАОС, писмо с предписание до Община Троян, за изготвяне на 

общинска програма за намаляване нивата на ФПЧ10,   в изпълнение на Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на 

МОСВ. 

- Изготвeна информация и данни от мониторинг – части въздух и шум, за периода 2011 – 2013 г., в региона на 

Община Искър, по тяхно писмо. 

- Изготвено писмо до РЗИ – Плевен за съгласуване на преработен и допълнен план на оператор, извършващ 

дейности по демонтаж на азбестосъдържащи материали  

Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 
- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през м.02.2014 г., 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 м.02.2014 г. 

за АИС в Плевен, Ловеч, Никопол. 

- Изготвена е информация за РЗИ – Плевен, с данни за резултатите от мониторинга на въздуха в Плевен през 

2013 г. 

- Изготвени са писма до 10 бр. дружества с големи неподвижни източници на емисии, с предписание за 

представяне до 30.04.2014 г. в РИОСВ Плевен на инвентаризационните карти за отчитане на емисиите за 2013 г. 

По Наредба № 10/2003 г. за големи горивни инсталации (ГГИ) 
Проверени и изпратени в МОСВ:  месечен доклад на Топлофикация - Плевен за емисиите от ГГИ през 

предходния месец м.02.2014 г. и годишен доклад за СНИ за 2013 г. 



 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 
Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади за м.02.2014 г. 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. 

Анализиран и утвърден е годишен доклад по Наредба №6 за резултатите от СНИ за 2013 г. на Топлофикация – 

Плевен ЕАД. 

Анализирани са 4 бр. доклади от СПИ на 11 бр. неподвижни източници (изпускащи устройства), за обектите: 

Балдим Федерн ООД; МБАЛ - Кнежа ЕООД; Софарма АД, завод в с.Врабево; Винал АД, гр. Ловеч. 

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух: Извършени са 2 бр. планови проверки (вкл. участия в КПКД) на обекти:  
МБАЛ - Кнежа ЕООД и Дечков - 60 ЕООД, гр. Плевен (участие в КПКД). 

Становища по Годишен доклад по околната среда за 2013 за изпълнение на дейности, за които е представено КР 

№ 246-НО/2008 г. на Българска петролна рафинерия ЕООД, Становище по преценка за ОВОС на ИП на 

Оранжерии Гимел ІІ ЕООД. 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 
Извършени са 4 бр. проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в т.ч. 3 бр. планови проверки в 

"Ваптех"ЕООД в рамките на КПКД, "ХЕМ" АД и "Ивко" ООД - индивидуални проверки и 1 бр. извънредна 

проверка за последващ контрол в "Боряна" АД. Изпратени са напомнителни писма на 22 бр. оператори за 

представяне на годишната информация за консумация на разтворители ( па електронната поща). Проверени и 

утвърдени 3бр. планове за управление на разтворителите на "Свежест - 95"АД, "Боряна" АД и "Велде България" 

АД. 

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

които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламен № 

842, относно някой флуорирани парникови газове 
- 1 бр. извънплънова провевка на нов обект -Родина БГ ООД - к-с Родина; 

- 1 бр. планова проверка -  Стиви авто ЕООД. 

Изготвен е годишен доклад за МОСВ относно употребата на флуорирани парникови газове (ФПГ) и 

озоноразрушаващи вещества (ОРВ) на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен. 

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

органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини - 5 бр. 
проверки на бензиностанции за контрол на текущото състояние на инсталациите. 

 

Издадени са общо  7 бр. предписания, в това число: 

- 1 бр. предписание за представяне на коригиран план за управление на разтворители; 

- 1 бр. за монтиране на пробовземни точки, след представяне на информация и утвърждаване от РИОСВ (дадено 

при участие в КПКД); 

- 1 бр. за извършване на СПИ на емисии от нови източници (дадено при участие в КПКД). 

- 3 бр. за спадване изискванията на Регламент № 842/2006 г. 

- 1 бр. за ремонт на бензинова инсталация. 

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

ЗЗШОС: Изготвена е информация относно мониторинг на шум 2011 - 2013 г., за Община Искър . 
Извършена е една планова проверка (участие в КПКД), издадено е 1 бр. предписание по фактор шум - за 

провеждане на СПИ на нивата на шум в околната среда.. 

Изготвени са становища за 5 бр. ПУП за производствени и/или общ.дейности в с. Калейца 

Анализиран и приет по фактор “шум”: Доклад по наблюдение и контрол на частично изм.ПУП на пром.зона в 

Никопол, за 2013 г. 

 

Участие в работата на междуведомствена комисия, назначена по заповед на областен управител на област 

Ловеч, за проверка на газов сондаж в местност "Деветашко плато". 

 

Направление Води: 
През м.март в направлението са направени общо 11 бр. проверки, от които 9 бр.планови и 2 

извънредни проверки на "Огнеупорни глини" АД, производствена база с. Ореховица по сигнал 

постъпил в РИОСВ Плевен. Дадени са 2 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с изискванията на Закона за водите. Съставен е един АУАН на "Огнеупорни глини" АД 

гр.Плевен. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 



Извършени общо 3бр.  проверки (участие в  КПКД, 1 индивидуална и 1 извънредна).  По 

спазване на изискванията на Регламент REACH е извършена проверка на потребител по веригата и на  

производител  на химично вещество със срок за същинска регистрация в Европейска агенция по 

химикали май 2018 г. При проведените проверки са представени документи за извършена 

предварителна регистрация и нотификация на произвежданото вещество. Дадени са 2 бр. предписания 

за предоставяне на информация за количества произведени  химикали и ИЛБ. През отчетния период е 

извършена извънредна проверка - последващ контрол по приложен ПАМ през 2013 г. на резервоари в 

обект с  нисък рисков потенциал. Цялостта на пломбите не е нарушена.  За отчетния период не се 

констатирани нарушения на законодателството по химикали и контрола на риска от големи аварии.  

Извършени са 2 бр. планови проверки на обекти, попадащи под изискванията  Закона за 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)  и са дадени 2 бр. 

предписания за изготвяне на оценки. За отчетния период на територията на РИОСВ  Плевен  не са 

констатирани случаи на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са 

издавани заповеди за прилагане на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ. 

 

Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите: 
През отчетния период по управление на отпадъците са извършени общо 57 проверки, от които 

41 бр. планови и 16 бр. извънредни. При проверките са дадени 14 бр. предписания. 

Акцент през месеца са проверките за чистотата на населените места и пътищата от 

републиканската и общинска пътна мрежа. Дадени са предписания до областни пътни управления 

Плевен и Ловеч и кметове на населени места /в които е констатирано замърсяване/ за почистването им. 

Продължава съвместната инициатива на МВР и МОСВ, насочена срещу битовата престъпност и в 

частност участието на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали като възможни 

канали за предаване на крадени вещи.Извършени са проверки на 17 бр. площадки, извършващи 

дейности с отпадъци от черни и цветни метали. При проверките е констатирано, че едно физическо 

лице извършва дейности с ОЧЦМ без наличие на документ по чл.35 от ЗУО, за което е съставен 

АУАН. 

През м. март по компонент почви са извършени общо 5 проверки и са дадени 2 предписания, 
от които 3 планови проверки с 2 предписания и 2 извънредни проверки (1 - по сигнал за замърсяване 

на почви с торов отпад в землището на с. Ъглен, за който чакаме отговор /информация в кой имот се 

намира торовия отпад съгласно заснети от нас географски координати/ от Общинска служба 

Земеделие - Луковит  и 1 - последващ контрол по предписание, дадено при комплексна проверка по 

сигнал в земл. на с. Ясен, общ. Плевен, но има удължаване на срока съгласно мотивирано писмо). Що 

се касае до сигнала за с. Ъглен, РИОСВ - Плевен ще предприеме действия по компетентност след 

получаване на необходимата информация от Общинска служба Земеделие - Луковит. След изтичане на 

сроковете по предписанията ще бъде извършен последващ контрол от страна на РИОСВ-Плевен. 

 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
През периода  в РИОСВ – Плевен са издадени: 

- 6 решения за прекратяване на процедури по ОВОС;  

- 13 решения по ОС по ЗБР 

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

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

- 13 писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и 

неточности по процедурите; 

- 10 писма до БДУВДР за изготвяне на становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите 

относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените 

планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения; 

- 8 писма до РЗИ относно провеждане на консултация във връзка с определяне на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по 

отношение на степента на значимост на въздействието на риска за човешкото здраве;  

- 23 писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда 

глава 6 от ЗООС 

 

Извършени 20 планови проверки (18 по документи и 2 на място) и 2 извънредни (по жалби и 

сигнали). 



Взето е участие в държавна приемателна комисия. 

 

Направление Биологично разнообразие и защитени територии 
- Проверка на билкозаготвителен пункт в с. Радювене, обл. Ловеч. Нарушения не са установени. 

- 13 бр. АУАН по Закона за лечебните растения (във връзка с неподадени справки за изкупените, 

реализираните и наличните количества билки през 2013 г.) 

- Две проверки на вековни дървета (скоруша и два цера), обявени за защитени и една проверка на 

вековно дърво - Скоруша, предложено за обявяване за защитено. Дърветата се намират в землището на 

с. Голям Извор, общ. Тетевен. Единия цер е паднал, с обгорено стъбло и подлежи на заличаване по 

реда на гл. V от Закона за биологичното разнообразие. 

- Проверка на колекция от препарирани екземпляри от видове по чл. 90 от Закона за биологичното 

разнообразие в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" - 

гр. Тетевен. 

- Проверка на Община Тетевен - гр. Тетевен, в качеството й на компетентен орган по одобряване на 

инвестиционно предложение, съгласувано от РИОСВ - Плевен с Решение № ПН 013-ОС/31.03.2010 г.  

- Проверка на ПИ № 72343.16.315, г. Тетевен (собственост на Община Тетевен) във връзка с условията 

от Решение № ПН 013-ОС/31.03.2010 г. на РИОСВ - Плевен 

- Проверка на природна забележителност "Находище на окременени стъбла и пънове от вековна 

иглолистна гора от сем. Таксодиеви в местността Ташковото", с. Ореховица. Нарушения не са 

установени. 

- Проверка на Инвестиционно предложение "Почистване на коритото на река "Чернелка", съгласувано 

с писмо на РИОСВ - Плевен (изх.№ 5747/2013 г.) в природна забележителност "Чернелка". 

 - Участие в комисия по заповед на Областен управител - Плевен за премахване на потенциално 

опасни дървета в землището на с. Къртожабене, по екопътеката в природна забележителност 

"Чернелка". 

- Участие в две комисии по ловно стопанство - на СЗДП ТП ДГС-Лесидрен и СЗДП ТП ДГС-Ловеч. 

- Постъпили са 77 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи 

провеждане на сечи. 

 

Издадени наказателни постановления: 

 

Обект 
НП, 
лв 

Нарушена 
разпоредба 

Описание на нарушението 

"Бългериън Юнифайд 
Продъкшън 

Организейшън" ООД 
300 

чл.83, ал.3 във 
вр.чл.83, ал.1, 
т.2 от ЗЗТ и § 
7 от ПЗР на 

ЗЗТ 

Използвало изкуствен дим, създаван чрез две 
ръчни димни машини, в пещера "Проходна" - част 
от защитена територия-природна забележителност, 
като същата дейност не е съгласувана с РИОСВ-

Плевен по реда на ПРЗ на ЗЗТ. 

 

 


