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

През периода  експерти от РИОСВ Плевен са извършили 144 проверки на 133 обекта,  дадени са 86 

предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На  90 обекта са направени 97 планови проверки и са дадени 60 предписания, от който 80 индивидуални 

проверки, при които са дадени 31 бр. предписания и 17 бр. комплексни проверки по контролната дейност, при 

които са дадени 29 бр. предписания. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 43 обекта са направени 47 извънредни проверки, дадени са 26 предписания. 

От тях: 

• по жалба – 1 бр.; 

• по сигнали – 15 бр.; 

• заповед (писмо) на МОСВ – 6 бр.; 

• последващ контрол – 6 бр. 

• други – 19 бр. в т. число по искане на други държавни и общински органи, участие в комисии, проверки, 

извършени паралелно с други проверки в същия район и др. 

• КПКЗ – 1 проверка на "Велур" АД, гр. Ловеч -  извънредна проверка за капацитет съгласно Пр. №4 от 

ЗООС. 

 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Извършени  са 17бр. комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната среда, от 

които 15бр. планови  и 2бр.  извънредни. Дадени са 29 бр. предписания  за привеждане в съответствие 

с нормативната уредба. Във връзка с постъпил сигнал за аварирала автоцистерна с дизелово гориво на 

пътен участък в община Луковит и в предвид  вероятността за  замърсяване на почви и води в района 

на инцидента се извърши незабавно проверка на място. При извършения оглед на място е констатиран 

разлив на дизелово гориво и автомобилно масло само в пътната земна канавка , в непосредствена 

близост до авариралата цистерна. Не се констатира замърсяване на почви и  воден обект, на 

превозвача са дадени са предписания за незабавно почистване на замърсената земна маса от канавката 

и предаване на отпадъците на лице с документ по чл.35 от Закона за управление на 

отпадъците.Извърши се последващ контрол  на място по изпълнение на даденото предписание за 

почистване на замърсения терен.  При проверката се констатира, че разливът на дизелово гориво и 

автомобилно масло в пътната земна канавка е почистен и даденото предписание е изпълнено. В 

РИОСВ Плевен са представени и документите по предаването на отпадъка на лице с документ по 

чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

 

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 м.05.2013г. 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 м.05.2013г. за 

автоматичните станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол. 

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

през м.05.2013 г. 

- Изпратени са  до Рег. Агенция Телеорман – Румъния, ИАОС и МОСВ (Дирекция ПОС), 

съгласно подписан двустранен протокол от раб.среща, 2 бр. електронни съобщения с искане за 

предприемане на незабавни мерки, във връзка с регистрирани от ДОАС – Никопол на 19.06. и 

24.06.2013 г. превишения на ПДК на амоняк. 

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 



Анализ на 6 бр. доклади от СПИ на:  Олина 2000 ООД; Явор ДД ЕООД; 2бр на Олива АД; 

Четпром ЕООД; - Олимпия ООД. 

 

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

вещества, изпускани в атмосферния въздух: 

- 3 бр. проверки (в състава на КПКД) на горивни инсталации: в "Олина 2000" ООД; Златен лъч 

АД;Милвена ООД ; 

- индивидуална проверка на горивни инсталации: в "Брумо" ЕООД 

- 2 бр. извънредни индивидуални проверки по сигнал в  Златен клас-09 ООД, с.Глогово и  

Мебел Троян АД, гр.Троян  

 

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

- 6 бр. проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в т.ч. 4 бр. планови проверки  

2бр. в рамките на КПКД - Палашун - Б.Събев ЕТ и Сартен България ЕООД, 2бр. индивидуални 

планови проверки на Елит - М.Христов ЕТ и Лаура - Хр.Христов ЕТ и 2бр. извънредни проверки във 

връзка с обявяване ня инсталации за закрити; 

- 4 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в т.ч.2бр. в 

рамките на КПКД -Стефан Вълев ЕООД и Еко-С фърничър ЕООД и 2бр. индивидуални проверки в 

Монолит ООД и Темп-приват ООД 

 

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: 

- 3 бр. индивидуални проверки (на две петролни бази и една бензиностанция) 

 

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 "Олина 2000" ООД; "Златен 

лъч" АД; "В-А-С-Ш" ЕООД и "ДАД" ООД. 

 

Издадени са общо  12 предписания по ЗЧАВ: 

- предприемане на мерки за ограничаване на разливи  от вливни точки за разтоварване на течни 

горива - 2; 

- етикетиране на хладилни инсталации - 3; 

- да се спазват нормативните изисквания при експлоатация и поддръжка на хл. инсталации-2; 

- спазване на формата и процедурите при водене на техническите досиета но хл. инсталации - 2; 

- удължаване на изп.устройство; 

- възстановяване работата на пречиствателно съоръжение; 

- представяне на справка свързана с разхода на перхлоретилен; 

 

Санкции по чл. 69 от ЗООС: 

- спряна е санкция на Олина 2000 ООД / преработка на слънчоглед гр. Тетевен/; 

- наложена текуща санкция на Виагруп ЕООД /асфалтобаза гр. Кнежа/; 

- възобновена текуща санкция на Пътстрой Ловеч ЕООД /асфалтобаза с. Г. Павликени/ 

- предложена текуща санкция на "Явор ДД" ЕООД /дървопреработване/; 

- предложена текуща санкция на "Олимпия" ООД /пр-во на мебели, с. Орешак/; 

- предложение за отмяна на санкция на Олива АД /маслена фабрика гр. Кнежа/ на база СПИ. 

 

 

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

на ЗЗШОС: 

За периода са извършени 6 бр. планови проверки по фактор “шум”, в това число: 

- 2 бр. участия в комплексни проверки на обекти с издадено КР. 

- 4 бр. участия в комплексни проверки на обекти без КР. 



Организирани са чрез изготвяне на възлагателни писма и координиране с РЛ – Плевен 4 бр. 

контролни измервания. Извършен е анализ на резултатите от проведените измервания.  

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

околната среда. 

 
Направление Води: 
През м.юни в направление Води са направени 9 проверки, от които: 8 планови проверки на 

обекти от утвърдения списък на обектите за  2013 г. и 1 извънредна проверка на: Община Троян - 

сигнал за изливане на отпадъчни води от дере Алдица в река Осъм. Дадени са седем предписания. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
През отчетния период са извършени  7 бр. проверки,  от които 2бр. планови, 3бр. участия в 

КПКД и 1бр. извънредна последващ контрол по сигнал. Дадени  са 4бр. предписания за спазване на 

законодателството по химикали. Извършени се проверки на 3бр. производители на химично вещество 

калциев дихидроксид (гасена вар) със задължения за извършване на същинска регистрация в 

Европейска агенция по химикали през 2018г.  Единият  от производителите е  надвишил количеството 

произведен калциев дихидроксид над 100т. за 2012г. и е изпълнил задължението си за извършване на  

същинска регистрация на веществото в Европейска агенция по химикали през май 2013г. 

 

Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите: 
През отчетния период са съставени 4 бр. АУАН  на две физически лица - за неизпълнение на 

предписания за платени продуктови такси за внос на гуми и за нерегламентирана дейност с ИУМПС и 

на юридически лица - за неводене на отчетност и за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - на 

неразрешени места. Извършени са 8 бр. тематични проверки за дейности с ИУМПС - на основание чл. 

113 и чл. 119 от ЗУО - по писма на РУП на МВР - гр. Плевен и гр. Левски. От извънредните проверки, 

4 са във връзка с подадени сигнали за нерегламентирани площадки за ИЕЕО и за ИУМПС и за 

изхвърляне на отпадъци на неразрешени места.Дадени са предписания за привеждане на площадките в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба и са съставени АУАН. Изпратени са писма  с 

предписания до кметовете на общините и установени собственици  на складовете за съхранение на 

негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита в лошо състояние за предприемане на 

мерки за обезопасяването им и контрол. Изискана е информация от кметовете на общините за 

актуалното състояние на складовете към настоящия момент. Изготвен е доклад за предприети мерки и 

резултати. 

През м. юни по компонент почви са извършени 4 проверки: 2 планови проверки с 1 
предписание и 2 извънредни проверки - 1 проверка по сигнал относно добив на пясък от терен в земл. 

на гр. Койнаре и в близост до река Искър  и 1 проверка, която е последващ контрол по дадено 

предписание.  

Взето е участие в едно заседание на междуведомствената комисия по  чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в 

Областна дирекция "Земедели" - гр. Ловеч. 

 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
Издадени са: 

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

- 6 решения за прекратяване на процедури по ОВОС 

- 3 писма, че не могат да бъдат проведени процедури (за вече одобрени ИП, няма ИП); 

- 13 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС, ОВОС, ЕО (междинни); 

- 33 решения по ОС (в т.ч. 14 по чл. 18 от Наредба за ОС; 18 за прекратяване - § 2 от Наредбата 

за ОС); 

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

- 18 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 79 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: 9 искания за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, 2 доклада за оценка на съвместимост с предмета и целите на ЗЗ, 204 нови уведомления за 

инвестиционни предложения, планове, програми, проекти, в т.ч.: 107 за инвестиционни предложения и 

97 за горскостопански планове и програми. Постъпили са и 246 други писма (в т.ч. по процедури, 

контролна дейност), вкл. 19 писма от МОСВ.  

 

Извършени са 8 планови проверки на условия в решения по ОВОС/преценка ОВОС и 1 

извънредна проверка. 

 
Направление Биологично разнообразие и защитени територии 
През м. юни са постъпили 90 уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 

предвиждащи провеждане на сечи. 

- Изпратени са 3 бр. птици от защитени видове в Спасителен център-Стара Загора, а 6 

екземпляра от блатна костенурка са пуснати на свобода.  

- Направени са 9 бр.- проверки на пунктове за изкупуване на охлюви. 

-Направени са 2 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Троян, по сигнал, че не са 

обявени в РИОСВ - Плевен, а в тях се изкупува цвят липа.  Съставени са 2 бр. акта за установяване на 

административно нарушение по Закона за лечебните растения. 

- При проверка по сигнал за разораване на пасище в ЗЗ "Никополско плато" BG0000247 в ПИ № 

043019, с. Жернов, общ. Никопол, обл. Плевен е установено, че пасището е разорано и засято със 

слънчоглед, построена е и сграда. Инвестиционните предложения не са съгласувани с РИОСВ - 

Плевен. Ще бъдат предприети съответните административно наказателни дейности. 

- При извършване на проверки през м. юни от РИОСВ – Плевен в природни забележителности  

“Пещера Проходна”, землище с. Карлуково, обл. Ловеч и "Деветашка пещера", землище с. Деветаки, 

обл. Ловеч не са установени нарушения. Съставени са 1 бр. акт за неспазване на режима на защитена 

местност  “Драгоица”, землище гр. Ябланица, обл. Ловеч и 1 бр. акт за извършване на несъгласувана 

дейност в природна забележителност  “Пещера Проходна”, за нарушения констатирани при проверки 

през м. май. 

- Извършени са 5 бр. проверки за спазване на условия в Решения по оценка за съвместимост на 

директора на РИОСВ - Плевен, за сечи в гори, попадащи в защитени зони. При проверките е 

констатирано неспазване на условията в едно от решенията, както и наличие на извършено 

престъпление от общ характер. Предприети са съответните действия, вкл. е уведомена Окръжна 

прокуратура-Ловеч. Съставен е и 1 бр. акт за неспазване на условие в Решение по ОС от проверка, 

извършена през м. май в защитена местност “Турията”, землище с. Николаево, обл. Плевен. 

- Направена е 1 бр. проверка на зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа, както и 2 бр. проверки на 

колекционери на видове по CITES. При една от последните е установено отглеждане на екземпляри от 

видове папагали по CITES, които не са регистрирани в РИОСВ - Плевен, а при проверката не са 

представени документи за произход. Предприети са необходимите действия по Закона за 

биологичното разнообразие. 

- По Закона за генетичномодифицираните организми са направени 6 бр. извънредни проверки, 

във връзка с изпълнение на годишна програма за провеждане на контрол по ЗГМО. 

 

 

Съставени наказателни постановления: 

 
1.“Софарма“ АД, 

гр.София – 

производство на 

фармацевтични 

продукти  10000 

чл.34е, т.2 от 

ЗЧАВ 

За календарната 2012г. от старана на дружеството 

не  е спазена /превишена/ нормата за общи емисии 

на ЛОС при извършване на дейността си. 



 

2.ФЛ – с.Дерманци 100 

чл.31, 

ал.2,т.1,т.3 и 4 

във вр. Чл.74 

от ЗЛР 

Като билкозаготвител не е уведомил РИОСВ-

Плевен за организирания от него 

билкозаготвителен пункт, не е съхранявал 

позволителни за ползване за наличните 2кг. Сухо 

тегло кори върба и 85кг. цвят глог с листа. 

3.ФЛ – гр.Луковит 100 

чл.124, ал.1 от 

ЗБР 

Като отговорник на пункт за събиране и 

изкупуване на охлюви е изкупил 100кг. сред които 

и маломерни такива, същите не г ие върнал 

незабавно в природата с което не е спазил т.3.3 във 

вр. Т.2 от условията определени в З-д РД-361/04г. 

на МОСВ. 

4. ФЛ – гр.Кнежа 100 

Чл.31,ал.2,т.1, 

т.2 и т.4 от 

ЗЛР 

Не е уведомил РИОСВ-Плевен за организирания от 

него билкозаготвителен пункт, също така изкупува 

билка, за която не е издадено позволително за 

ползване или удостоверение за култивиране, не 

води книга за изкупените, реализираните и 

налични количества билки. 

5. Кооперация 

”Обнова”, с. Черни 

осъм – производство 

на слоести детайли, 

фурнир и бичени 

материали 5000 

чл.34д, ал.1 от 

ЗЧАВ 

Употребява продукти , несответстващи на 

изискванията на Наредбата за ограничаване 

емисиите на ЛОС при употреба на органични 

разтворители в определени бои, лакове и 

авторепатурни продукти. 

6.ФЛ – гр.Червен бряг 100 Чл.31,ал.1 и 

ал.2 във вр. 

чл.31 от ЗБР 

Не е подал уведомления по реда на чл.10 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони.   

7.ФЛ – с.Велчево 110 чл.31, ал.2, т.6 

във вр. чл.74 

ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт не е представил 

обобщена информация за изкупените, 

реализираните и налични количества билки през 

2012г. 

 


