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

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 146 проверки на 137 обекта,  дадени 
са 49 предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 103 обекта са направени 111 планови проверки и са дадени 43 предписания.  
 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 

На 35 обекта са направени 35 извънредни проверки, дадени са 6 предписания. 
От тях: 

• по жалби – 1 бр.; 
• по сигнали – 14 бр.; 
• по заповед на МОСВ – 2 бр.; 
• по писма на МВР/прокуратура – 1 бр. 
• последващ контрол – 3 бр. 
• други – 14 бр. в т. число при констатиране на нерегламентирано замърсяване,  проверка на условие в КР, 

по писмо на ИАОС; по писмо на ВиК; проверки, съвместно с други проверки в района. 
 
АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
 
През отчетния период са извършени 17 бр. планови комплексни проверки по повече от един компонент или 
фактор на околната среда, при които са дадени 19 бр. предписания. 
 
Направление “Опазване чистотата въздуха и вредни физични фактори” 
Административно-наказателна дейност 

- Съставени 3 бр. АУАН по ЗЧАВ: 1 бр. за неизпълнено предписание и 2 бр. за нарушения по  
Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/2006. 

- Съставен констативен протокол и внесено предложение за налагане на текуща санкция в размер 
на 3217 лв. на "Велде България" АД - дървопреработващо предприятие в гр. Троян,  за 
превишени НДЕ на прах и въглероден оксид в атмосферния въздух. 

- Съставени две предложения за налагане на санкция по чл. 69в, ал. 7 и 8 от ЗООС - на "Виагруп" 
ЕООД и "ПСТ - Плевен"  ЕООД 

Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 за предходния м.05.2014 
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 за АИС в 
Плевен, Ловеч, Никопол. 

- Изготвено писмо до Община Троян за участие в Програмен съвет във връзка с подготовка на 
общинска програма за КАВ по ЗЧАВ. 

- Изготвена за МОСВ и ИАОС  информация - инвентаризационни карти за емисиите през 2013 г. 
от 9 бр. големи неподвижни източници. 

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

изпускани в атмосферния въздух: 
Извършени са 7 бр. планови проверки (вкл. участия в КПКД и КПКЗ) на обекти: Мелница Левски-2004 

ООД; Витекс - Троян АД; Елеганс мебел ЕООД; ВПТГ - Консулт ЕООД.  
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

- Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния м.05.2014 г. - на 
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД - 4 бр. и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД - 2 бр. 

- Анализирани са 4 бр. доклади от СПИ на 22 бр. неподвижни източници (изпускащи 
устройства), за обектите: Еко ООД;  Хармония - ТМ АД;  Златна Панега Цимент АД;  Уолгопия 
ООД. 



 

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

- Проведени са 2 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г.  в "Сартен 
България"ЕООД, гр.Плевен и "Явор стандарт - Васил Главански" ЕТ  в рамките на КПКД. 

- Подготвена и изпратена в ИАОС обощена информация за прилагане на Наредба 7/2003г. за 
2013г. на територията на РИОСВ-Плевен. 

- Проведени са 8 бр. планови проверки по спазване изискванията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ 
в "ДСП бимекс"" ЕООД и "Елеганс мебел" ЕООД , "Елма 13"ООД, "Ултрастил - Тончев и 
Тончева"СД, "Диниба - Д.Влаховски"ЕТ , "Добреви - Троян и сие" СД, "ЦСП комерс+ ЕООД и 
"Явор ДД" ЕООД. 

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 -  4 планови проверки 
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 - 3 бр. 
проверки на бензиностанции за контрол на текущото състояние на инсталациите. 
 

Издадени са общо 22 бр. предписания, в това число: 

- 1 бр. за разработване и представяне в РИОСВ на конкретни мерки за постигане на съответствие 
с НДЕ (дадено с КП по чл. 69 от ЗООС); 

- 3 бр. предписания годишна информация за консумация на разтворители; 
- 1 бр. за спиране употребата на лакове неотговарящи на нормите за съдържание на ЛОС; 
- 1 бр. за удължаване на изпускащо устройство; 
- 1 бр. за проверка за херметичност 
- 1 бр. за представяне на технически досиета за първоначална заверка; 
- 2 бр. за ремонт на площадка за пробовземане; 

 

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

ЗЗШОС: 

- Извършени са 5 бр. планови проверки по фактор шум (вкл. участия в комплексни проверки):  
Плевен 1999 ООД, гр. Плевен; Мелница Левски - 2004 ООД, гр. Левски;  Витекс - Троян АД, гр. 
Троян;  Фешън груп ЕООД, гр. Плевен;  Литекс моторс АД, с. Баховица, общ. Ловеч. 

- Проведен е контролен мониторинг на 2 бр. от проверените обекти. 
- Анализиран е 1 бр. протокол от контролно измерване на показателите за шум в околна среда. 
- Изготвен за ИАОС доклад с информация за резултатите от проведените през 2013 г. измервания 

на шум в околната среда, за актуализация на базата данни. 
 

Направление “Опазване на водите”: 
През м.юни са направени 16 бр. индивидуални проверки по компонент води, от които 13 

бр.планови и 3 бр.извънредни проверки. Дадено е едно предписание. Извънредните проверки са 3 
броя, от които 2 бр. по сигнал, една проверка за пломбиране савак на авариен канал на ГПСОВ 
Плевен.  Експертите от направлението са участвали в две планови КПКД и в една комплексна 
проверка на обект с комплексно разрешително. През периода са съставени 2 бр. АУАН по Закона за 
водите - на "ВиК" АД гр.Ловеч и "Данов груп" ЕООД гр.Тетевен. Наложена е текуща санкция на 
"Софарма" АД гр.София. 

 
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии  с ОХВ”: 

През отчетния период са извършени общо 4 бр. проверки, 1бр индивидуална и 3бр. чрез участие 
в КПКД. Дадено е 1бр. предписания по прилагането на законодателството по химикали.   По спазване 
на изискванията на Регламент REACH са извършени проверки на 2 бр. потребители по веригата, 
извършващ внос, който нямат директно задължение за регистрация по REACH поради факта, че има 
установен изключителен представител за целите на регистрация.  При проверките са попълнени 
въпросник  от  втора фаза на третия координиран европейски проект REACH EN- FORCE-3 за контрол 
на регистрациите на изключителните представители по Регламент REACH. За отчетния период не се 
констатирани нарушения на законодателството по химикали и контрола на риска от големи аварии.  



През отчетния период  са извършени 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. 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 юни са извършени общо 43 проверки по управление на отпадъците, от които 32 бр. 
планови и 11 бр. извънредни. При проверките са дадени 15 бр. предписания. Извънредните проверки 
са във връзка с подадени сигнали за замърсяване с отпадъци - 3 бр., по заявление за издаване на 
документи за дейности с отпадъци, по искане на МВР  е извършена проверка на нерегламентирана 
площадка за дейности с ИУМПС, по писма на МОСВ - са  осъществени 2 бр.проверки, едната от които 
е повторна проверка на  “Феникс Инверс” ООД в качеството му на подизпълнител на организации по 
оползотворяване на ИУЕЕО. Проверявано е съответствието на данните от първични счетоводни 
документи, отчетните книги, годишните отчети, удостоверенията за разкомплектоване на ИУМПС, 
наличните договори за приемане и предаване на отпадъци и др. 

По компонент почви са извършени 3 проверки (2 планови и 1 извънредна проверка-по сигнал). 
Участие в проверка на обект с условия в решение по ОВОС и в eдна междуведомствена комисия по  
чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие гр. Ловеч. Обобщщена е информация, получена от общините на 
територията на РИОСВ - гр.Плевен във връзка с наличие на регламентирани места за приготвяна на 
разтвори и измиване на зем. техника, с която се пръскат продукти за растителна защита 
(ПРЗ).Изпратено писмо до МОСВ относно извършени проверки на обекти на титуляри за търсене и 
проучване и на концесионери за м. май 2014 г. 

 
 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
През периода  в РИОСВ – Плевен са издадени: 
- 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  
- 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;  
- 4 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО;  
- 21 решения по ОС по ЗБР 
- 119 бр. писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС; 
- 1 бр. решение по ЗДОИ – за достъп до обществена информация. 
 

За направление “ЕО и ОВОС”: 
- 25 бр. писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в т.ч. 6 бр., че не 

може да се проведе процедура; 
- 10 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в 

обхвата на глава 6 от ЗООС; 
- 19 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски 

и неточности по процедурите; 
- 6 бр. 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; 

- 7 бр. 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;  

- 8 бр. писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда 
глава 6 от ЗООС 

- 11 други писма (процедури на МОСВ, смяна на възложител и др.); 
- участие в  държавна приемателна комисия; 
 
Извършени 7 планови и 1 извънредна проверка по условия в решение по ОВОС. 
 
 
 



Направление Биологично разнообразие и защитени територии: 
- Проверки на пунктове за изкупуване на охлюви - 6 бр. Съставен е 1 бр. АУАН за изкупуване 

на маломерни охлюви. 
- Проверка на билкозаготвителни пунктове - 7 бр. Съставен е 1 бр. АУАН за първична 

обработка на липов цвят в необявен в РИОСВ - Плевен билкозаготвителен пункт. 
- Извършена е проверка по сигнал за сеч в с. Лесидрен; ПИ №146.673. Установено е, че имотът 

попада в две защитени зони, има издадено позволително за сеч, но сечта не е започнала. В РИОСВ - 
Плевен няма съгласувана Горскостопанска програма за този имот, поради което е дадено предписание 
да не се провежда сеч преди съгласуване с РИОСВ. 

- Изпратени са в Спасителен център-Стара Загора екземпляри от защитни видове от 
Приложение №3 на ЗБР- Черношипа ветрушка (Керкенез),  Белоопашат мишелов, Бял щъркел, 
Домашна кукумявка . 

- Извършена е проверка на популация на Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в ПР 
"Персински блата", о-в Персин, в резултат от поставяне на тръстика върху платформи в Писченското 
блато. Установени са около 45 екземпляра от вида къдроглав пеликан, млади екземпляри. 

-Извършена е проверка на екземпляр от защитен вид от Приложение №3 на ЗБР-сухоземна 
костенурка в с.Радишево, ул."Родопи" №7 по сигнал с вх. №ОИК-3-59/26.06.2014 г. за отглеждане от 
физ. лице. При огледа на посочения адрес екземпляр не беше установен. 

-  Извършена е проверка в ДЛС "Русалка"  за щети нанесени от мечка. 
- Извършена е проверка на състоянието на вековно дърво Зимен дъб, м. “Йорговци”; З-д 

№1762/28.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.59/72 г.);  с. Велчево, създаващо опасност на пътя Троян-
Априлци. Дадено е 1 бр. предписание за премахване на надвисналите над пътя сухи клони. 

- Направени са 4 бр. проверки по Закона за генетичномодифицираните организми на Институт 
по планинско земеделие и животновъдство, гр. Троян,ОДБХ - гр. Плевен, с. Гривица, "Юрофинс 
Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. Летница, Институт по царевицата - гр. Кнежа. Взети са растителни 
проби, с цел анализ за установяване наличието на модифицирана ДНК. 

- Постъпили са 92 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 
предвиждащи провеждане на сечи. 
 
Издадени наказателни постановления: 

 

Обект НП, лв. 
Нарушена 
разпоредба 

Описание на нарушението 

ФЛ 200 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготивтел не е представил  обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 
наличните през 2013г. количества билки 

ФЛ 200 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготивтел не е представил  обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 
наличните през 2013г. количества билки 

ФЛ 200 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготивтел не е представил  обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 
наличните през 2013г. количества билки 

"ОЛИВА" АД, гр.Кнежа 2000 
чл.200 ал.1 т.2 

от ЗВ 

При извършена проверка на дружеството уе 
констатирано отклонение от ИЕО по БПК. Същите 
превишават емисионните норми ИЕО определени в 

разрешително за заустване, издадено на 
дружеството. 



ФЛ 100 
чл.124, ал.1 от 

ЗБР 

В качеството си на арендатор е изкоренил 7 броя 
върби в имот попадащ в ЗЗ"Деветашко плато. 
Съгласно заповед на МОСВ в границите на ЗЗ се 
забранява: премахването на характеристики на 

ландшафта, при ползването на земеделските земи 
като такива. 

"Плевен Мес" ООД, 
гр.Плевен 

500 

чл.200, ал.1, 
т.29 във вр. 
чл.174, 

ал.1,т.2 ал.5 
от ЗВ 

Не извършва собствен мониторинг на качеството 
на отпадъчните води за първото шестмесечие на 
2013г., съгласно условията заложени в издаденото 

разрешително за заустване. 

ФЛ 2000 
чл.133, ал.4, 
т.1 от ЗУО 

Извършва нерегламентирано третиране-
разкомлектоване на излезли от употреба МПС -18 
бр. на нерегламентирана площадка без наличието 

на документ по чл.35 от ЗУО. 

 
 
 
 
Директор РИОСВ – Плевен:  

 
ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ 

 


