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

През периода  експерти от РИОСВ Плевен са извършили 124 проверки на 123 обекта,  дадени са 44 
предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 76 обекта са направени 77 планови проверки и са дадени 32 предписания, от който 63 индивидуални 
проверки, при които са дадени 20 бр. предписания;  12 бр. комплексни проверки по контролната дейност, при 
които са дадени 15 бр. предписания и 2 проверки по КПКЗ.  
 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 47 обекта са направени 47 извънредни проверки, дадени са 12 предписания. 
От тях: 

• по жалби – 2 бр.; 
• по сигнали – 10 бр.; 
• последващ контрол – 4 бр. 
• други – 31 бр. в т. число по писма на МОСВ, по искане на други държавни и общински органи, участие в 

комисии, проверки, извършени паралелно с други проверки в същия район и др. 
 
 
АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

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

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 
06.2013 г., за 3 бр. автоматични станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол. 

- Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (с 
графично представяне и сравнителен анализ) за нивата на замърсяване с ФПЧ10 през предходния 
м.06.2013г. за автоматичните станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол. 

- Изпратен в МОСВ месечен доклад на Топлофикация - Плевен за емисиите от ГГИ през 
предходния месец 06.2013 г. 

- Изготвен за МОСВ и ИАОС Доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав - за гр. Никопол, 
през ІІ трим. на 2013 г. 

- Изготвена за МОСВ и ИАОС Информация за концентрациите на ПАВ в АИС Плевен за ІІ 
трим. на  2013 г. 

- Изпратени са  до Рег. Агенция Телеорман – Румъния, ИАОС и МОСВ (Дирекция ПОС), 
съгласно подписан двустранен протокол от раб.среща, 7 бр. електронни съобщения с искане за 
предприемане на незабавни мерки, във връзка с регистрирани от ДОАС – Никопол през месец юли 
2013 г. превишения на ПДК на амоняк. 

- Изпратено писмо до г-н Зам. министър Ч. Георгиев във връзка с регистрирана поредица от дни 
с превишени ПДК на амоняк от ДОАС - Никопол и получени писма от Рег. Агенция Телеорман – 
Румъния, за временно спиране на химическия завод в гр. Т. Магуреле и липса на източник на емисии 
на амоняк на тяхна територия. 

 
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

Анализ на 7 бр. доклади от СПИ на  Милвена ООД; Метаком СЛЗ инвест АД; Елимекс - 
Ив.Радевски ЕТ; Мебел Троян ООД; Винербергер ЕООД; Рубин Инвест ЕАД; Ваптех ЕООД. 

 
Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади за предходния месец 

06.2013 г. за СНИ на емисии на замърсители в атмосферния въздух - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ 
АД и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД. 

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

вещества, изпускани в атмосферния въздух: 



- 4 бр. проверки (в състава на КПКД) на неподвижни източници на емисии: Мандра 1 ООД; 
Пелтина ЕООД; Кондов екопродукция ЕООД и Метаком СЛЗ АД. 

- 2 бр. индивидуални проверки на неподвижни източници на емисии: "Техра" ЕООД - мелница 
в с.Ломец, обл. Ловеч и Аврас ООД - площадка за дървени въглища в гр. Ловеч 

- 2 бр. участие в проверка на обект с КР: ВТПГ Консулт ООД - керамична фабрика в с. 
Дерманци, обл. Ловеч и Старт керамик ЕООД - с. Александрово. 

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

-2 бр. проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в т.ч. 2бр. индивидуални планови 
проверки на Индустриални машини ЕООД и Свежест-95 АД ; 

- 3 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в т.ч.1 бр. в 
рамките на КПКД -Мултиимпекс ЕООД  и 2 бр. индивидуални проверки в Юнг ООД и Прицел-Л-
Ловеч-Г.Бунарлиев,Ст.Бунарлиева  ЕТ 

 
Проверки в обекти по прилагане на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на 
бензини: 2 бр. индивидуални проверки на бензиностанции. 

 
Проверки в обекти по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои 

флуорирани парникови газове и прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно 

озоноразрушаващи вещества: 

- 4 бр. проверка (в състава на КПКД) на хладилни инсталации в: Мандра 1 ООД; Пелтина 
ЕООД; Кондов екопродукция ЕООД и ЛИОВ на В и К - Плевен; 

- 3 бр. индивидуални проверки: Мандра ООД; Зора ММС ООД и Елмира ООД 
 
Издадени са общо  9 предписания по ЗЧАВ: 
- доказване на съответствие с изискване на Наредба7/2003г.; 
- да се провери и отремонтира теч на фреон . 1 бр.; 
- да се уведоми РИОСВ при пускане в експлоатация на горивни източници - 1 бр.; 
- да се оборудват инсталации с пробовземни точки и проведат собствени периодични 

измервания . 2 бр.; 
- да се поставят етикети на хл. инсталации . 2 бр.; 
- да се ремонтира изпускащо устройство - 1 бр.; 
- да се представят документи свързани с извеждане от експлоатация на съоръжения .  
 
Санкции по чл. 69 от ЗООС: 

- Внесено предложение  за отменяне на наложена текуща санкция и налагане на нова, по-висока 
санкция по чл.69 от ЗООС на РУБИН ИНВЕСТ ЕАД - завод за производство на амбалажно стъкло в гр. 
Плевен, в размер 1659 лв. 

- Внесени предложения за възобновяване на санкции - Звезда АД - за 346 лв. и ПСТ Плевен 
ЕООД - за 173 лв. 

- Предложение за налагане на текуща санкция - Милвена ООД.  
 
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане 

на ЗЗШОС: 

За периода са извършени 2 бр. планови проверки по фактор “шум”, в това число: 
- 1 участие в комплексна проверка на обект с издадено КР (ВТПГ Консулт ООД - керамична 

фабрика в с. Дерманци, обл. Ловеч) 
- 1 проверка на обект без КР, с провеждане на контролен мониторинг (Димитров ООД - завод за 

конфекция в гр. Плевен). 
 
Изготвени са 3 бр. писма до оператори, със заключения за резулатите от постъпилите през 

периода протоколи за проведени измервания. 
Не са констатирани превишения на приложимите гранични стойности за нива на шум в 

околната среда. 
 



Участие в 1 бр. държавна приемателна комисия относно разширение на складова база за 
зърно в Звезда АД. 

 
Направление Води: 
През м.юли в направление Води е направена 1 планова проверка на ПСОВ с.Тодоричене, 

1планова проверка по чистотата на общинска пътна мрежа Ч.бряг и 6 извънредни проверки, от които: 
2 броя съвместни проверки с БДУВДР Плевен - по постъпили сигнал и жалба, 1 проверка за 
пломбиране савак на авариен канал ГПСОВ Ловеч, 3 проверки с вземане на водни проби  от обекти по 
утвърдения списък на обектите за  2013 г. Съставен е констативен протокол по чл.69 от ЗООС на 
"Авис" ЕООД с.Йоглав. Съставен е АУАН на физическо лице за заустване на отпадъчни води в р.Осъм 
без разрешително за ползване на воден обект. Дадени са три предписания. 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
През отчетния период са извършени  3 бр. проверки,  от които 1бр. планови и 2бр. участия в 

КПКД по управление на химикалите. Дадени  са 3бр. предписания - справки за количества използвани 
и произведени химикали. За отчетния период не се констатира нарушение на законодателството по 
химикали и по контрола на риска от големи аварии с ОХВ. 

 
Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите: 
През отчетния период са извършени 15 бр. планови и 11 бр. извънредни проверки. 

Извънредните проверки са свързани с подадени сигнали и жалби за изхвърляне на отпадъци на 
неразешени за целта места, с подадени заявления за издаване на разрешителни документи по ЗУО и 
др. 

През м. юли по компонент почви са извършени 10 проверки: 4 планови проверки с 4 
предписания и 6 извънредни проверки на складове за съхранение на негодни и излезли от употреба 
ПРЗ във връзка с писмо от МОСВ, вх. № 3357/23.05.2013 г. на РИОСВ - гр. Плевен. Взето е участие в 
едно заседание на междуведомствената комисия по  чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в Областна дирекция 
"Земедели" - гр. Плевен. 

 
Дирекция “Превантивна дейност”: 
Издадени са: 
- 11 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 
- 5 решения за прекратяване на процедури по ОВОС; 
- 1 писмо, че не може да бъде проведена процедура (няма ИП); 
- 8 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС, ОВОС, ЕО (междинни); 
- 40 решения по ОС (в т.ч. 14 по чл. 18 от Наредба за ОС; 18 за прекратяване - § 2 от Наредбата 

за ОС); 
- 2 оценки качеството на ДОСВ; 
- 151 писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС; 
- 8 писма за необходимост от провеждане на процедури по глава втора от Наредбата за ОС; 
- 2 решения по ЗДОИ – за пълен достъп до обществена информация 
 
Всички крайни документи са публикувани на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен.  
 
Изготвени са над 120 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. 

 
За периода са постъпили общо: 278 нови уведомления за инвестиционни предложения, планове, 

програми, проекти, в т.ч.: 176 за инвестиционни предложения и 102 за горскостопански планове и 
програми, 4 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 2 задания за обхват и 
съдържание на ДОВОС и ДЕО, 2 доклада за оценка на съвместимост с предмета и целите на ЗЗ. 
Постъпили са и над 190 други писма (в т.ч. по процедури, контролна дейност), вкл. 36 писма от 
МОСВ.  

 



Извършени са 3 планови проверки на условия в решения по ОВОС, по документи. 
 
Направление Биологично разнообразие и защитени територии 

През м. юли са постъпили 101 уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 
предвиждащи провеждане на сечи. 
- Изпратени са 7 екз. бял щъркел, 2 екз. керкенез и 1 екз. чухал (защитени видове) в Спасителен 
център-Стара Загора .  
- Направени са 2 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви - в гр. Ловеч и с. Баховица по 
сигнал за изкупуване на охлюви след като е приключила кампанията по събирането им на 30.06.2013 г. 
Съставен е 1 бр. АУАН. 
-Направени са 3 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Ловеч, с. Баховица  и с. 
Петърница. 
- Извършени са проверки в защитени местностности "Вълчитрънската гора", с. Вълчитрън, общ. 
Пордим  и "Пожара", земл. с. Борислав, общ. Пордим, по спазване на режима, определен със 
заповедите им за обявяване. Извършена е и проверка на снимачна дейност  от "Европа Филмс" ООД 
(ул. Гурко № 38А, гр. София) в природна забележителност "Марата". При проверките нарушения не са 
констатирани. 
- Извършени са 4 бр. проверки за спазване на условия в Решения по оценка за съвместимост на 
директора на РИОСВ - Плевен, за сечи в гори в землището на с. Градище, обл. Плевен, попадащи в 
защитена зона “Обнова - Карамандол” BG0000239 . При проверките са констатирани нарушения, за 
което ще бъдат предприети съответните действия.  
- Съставени са 2 бр. АУАН за разораване на пасище с храсти в землището на с. Бежаново, обл. Ловеч,  
и на пасище и ливада в землището на с. Гумощник, обл. Ловеч, в нарушение на забраните, определени 
със заповедите за обявяване съответно на защитена зона  “Студенец” BG0000240 и на защитена зона 
“Велчево” BG0002111. Нарушенията са констатирани при проверки по сигнали през м. март 2013 г. 
- Извършена е проверка в ПИ №073010, 073011 и 000299, земл. с. Александрово, общ. Ловеч, 
попадащи в защитена зона  “Деветашко плато” BG0002102, за опазване на дивите птици,  във връзка 
със сигнал с вх. №ОИК-3-60/19.07.2013г. за сеч на единични дървета - върби и орехи в земеделски 
земи - дейност забранена със зап. № РД-576/08.09.2008 г. на МОСВ, за обявяване на зоната . За 
констатираното нарушение ще бъдат предприети съответните действия. 
- Направени са  1 бр. проверка на колекционер на видове по CITES - папагали  и 1 бр. проверка на 
диви животни от ловни видове. Съставен е 1 бр. АУАН за отглеждане на екземпляри от видове 
папагали по CITES, които не са регистрирани в РИОСВ - Плевен, установено при проверка през м. 
юни. 

 
Съставени наказателни постановления: 

 

Обект 
НП, 
лв 

Нарушена 
разпоредба Описание на нарушението 

физическо лице, 
с.Български извор 110 

чл.31, ал.2,т.6 
от ЗЛР 

Като билкозаготвител, не е представил обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 
наличните през 2012г. Количества билки 

физическо лице, 
с.Буковлък 110 

чл.31, ал.2, т.6 
от ЗЛР 

Като билкозаготвител, не е представил обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 
наличните през 2012г. Количества билки 

"Еко Брик" ООД, 
гр.Троян - 

производител на 
екобрикети 1000 

чл.155, ал.1, 
във вр. 

Чл.119, ал.7 
от ЗУО 

Не е представило в РИОСВ-Плевен документи с 
информация за начина по ```който е изпълнявало 

задълженията си по Наредбата за опаковки 

физическо лице, 
гр.Плевен 500 

чл.155, ал.1, 
във вр. 

Чл.119, ал.7 
от ЗУО 

Не е спазил условия 5 и 6 от Реш ПН040-06/13г. На 
РИОСВ-Пл.,  извършва дейност като земеделски 
производител, като не е изградил подходящо 

изолирана площадка за съхранение на сух торов 
отпад, също така не е изградил канализация за 
улавяне и отвеждане на отпадъчните води. 

физическо лице, 
с.Бежаново 500 

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

Извършил е разораване и е засял с царевица Пи, 
без да уведоми по реза на чл.10 от Наредбата за 

усл и реда за изв. На ос 

"Ню Бояна София" 
ЕООД, гр.София - 300 

чл.83, ал.3 във 
вр.чл.83, ал.1, 

Извършило директно-открито полагане на пясък 
върху брезент, кото засяга и участъци около 



строителство и 
строително-монтажни 

дейности 

т.2 от ЗЗТ и §7 
от ПЗР на ЗЗТ 

брезентовата постелка в пещера "Проходна" част 
от защ.територия. Опасните дейности не са 

съгласувани в РИОСВ-Плевен по реда на § 7 от 
ПЗР на ЗЗТ. 

В и К "Стенето" ЕООД, 
гр.Троян - 

строителство и услуги 
в областта на 

водоснабдяването и 
канализацията 2000 

чл.134, ал.1, 
т.1 от ЗУО 

Изхвърлило неопасни отпадъци, утайки от 
пречистване на отпадъчни води към дружеството / 

код 190805 от Наредба 3 за класификация на 
отпадъците/ 

"Димон" ЕООД, 
с.Зл.Панега - 
дърводобив и 

дървопреработване 3000 

б.б) и б.г) от з-
д на пред. На 
КОПС във вр. 
Чл.83,ал.1т.1 

от ЗЗТ 

Направени са 3 бр. Просеки, вкоито е проведена 
100% гола сеч на дървета от различни видове без 
поставена контролна горска марка в придънната 
част на пъна. Сечта е проведена от дружеството в 
нарушение на режима на ЗМ "Драгоица", опр. В б.б) 

и б. г) от з.д на пред-я на КОПС. 

физическо лице, 
с.Буковлък 2000 

чл.133, ал.4, 
т.1 от ЗУО 

Извършва нерегламентирано третиране на 
отпадъци на общински терен, разкомплектова 

ИУМПС без наличие на документ по чл.35 от ЗУО. 

"Екотехника" ЕООД, 
гр.София - екологични 
проекти, търговия, 
посредничество 15000 

чл.31, ал.14 от 
ЗБР 

Като възложител на ГСП , съгласувана с 
Реш.248/12г. не е изпълнило условия в същото 

реш-е, а именно: Да не се превишава ползването, 
предвидено в ГСП; Извозването на добитата 

дървесина от имота да става само по 
съществуващи пътища; При провеждането на 

санитарни сечи да не се извършва сеч на здрави 
дървета. 

физическо лице, 
гр.Троян 100 

чл.31, ал.2 от 
Закона за 
лечебните 
растения 

Не е уведомил РИОСВ-Плевен за организирания от 
него билкозаготвителен пункт, също така няма 
книга регистрирана в РИОСВ-Пл. За изкупените, 

реализиранитеи налични количества билки. 

физическо лице, 
гр.Троян 100 

чл.31, ал.2 от 
Закона за 
лечебните 
растения 

Не е уведомил РИОСВ-Плевен за организирания от 
него билкозаготвителен пункт, също така няма 
книга регистрирана в РИОСВ-Пл. За изкупените, 

реализиранитеи налични количества билки. 

 
 
 


