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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. декември 2018 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През ноември 2018 г. са извършени 28 проверки на 28 обекта, в т.ч. 13 планови 

проверки на 13 обекта и 15 извънредни проверки на 15 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 11 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 3 при планови проверки и 8 при 

извънредни. От извършените проверки, 3 са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили четири сигнала. За всички са 

предприети или предвидени съответните действия – проверка на място, отговор, 

препращане по компетентност.   

 

Засилен превантивен контрол: 

- Проведен е ЕЕС за приемане на Доклад по ЕО на Общ устройствен план на 

Община Гулянци. 

- Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

прекратяване на процедура, 1 становище по ЕО. 

- Изготвени са общо 13 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 2 – ОВОС, 11 – не подлежи). По 56 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Направени 4 проверки по плана за контролна дейност за 2018 г. 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

- Постановени са 20 бр. Решения – 18 бр. по чл. 18 и 2 бр. по чл. 2, ал. 5, §2 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

- Издадени са 88 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни 

предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане 

на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

- През м. декември в РИОСВ - Плевен са постъпили 58 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения. 

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, 

от осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец декември 2018 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 12 бр. проверки (11 бр. по компонент „въздух” и 1 бр. 

проверки по фактор „изменение на климата”) в  12 бр. обекти. Съставени са 12 бр. 

протоколи, в т.число 9 бр. протоколи от индивидуални проверки, 3 бр. протоколи от 

проверки в рамките на КПКД. От извършените 12 бр. проверки, 7 бр. са планови и 5 бр. са 

извънредни, в т.число: 2 проверки по жалби/сигнали, 2 проверки, свързани с отмяна на 

санкции и 1 бр. за присъствие на СПИ. 

При проверките са издадени общо 2 бр. предписания. 

През изтеклия месец са внесени 2 предложения за отмяна на текущи санкции по 

чл. 69 от ЗООС. 

Проверени са 11 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 21 бр. 

източници (горивни и технологични). 
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Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за 

проведени СНИ на емисии през предходния месец. 

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните 

доклади: 

 Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч 

и Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, 

за предходния месец; 

 Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на 

ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две 

години. 

Изготвено е едно заключение за оценка на резултати от проведени собствени 

измервания на показатели за шум в околната среда.  

Изготвени са 4 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”,  по 

процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти в дейността на направлението за месец декември 2018 г.: 

 проведени са 7 бр. проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на 

емисии (горивни и технологични), по спазване изискванията на Наредба 

№1/27.6.2005г. 
 

Води 

През м. декември са извършени общо 3 бр. проверки, от които 1 бр. планова 

проверка и 2 бр. извънредни проверки на обекти, формиращи отпадъчни води. 

Извънредните проверки са във връзка с писма на ВиК ЕООД Плевен за отваряне на 

авариен канал на селищни ПСОВ. Проверките извършени през отчетния период са на 

обекти с издадено разрешително за заустване.  

Съставен е констативен протокол по реда на Наредбата за налагане на санкции и е 

изпратен на представляващия „Премиум Фууд България“ ООД за подпис.  

Акцент в контролната дейност през периода:  

- 1 бр. проверка на обект с контролен мониторинг на отпадъчни води, включен в 

Заповед №РД-840/20.12.2017 г. на МОСВ. 

 

Химикали 

За отчетния период са извършени общо 3бр. проверки,  от които  1 бр. планова 

КПКД и 2бр. извънредни по спазване на законодателството по химикали и 

предотвратяване на риска от големи аварии.  Извънредните проверки са проведени във 

връзка с последващ контрол на дадени предписания на 2бр.обекти с класификация нисък 

рисков потенциал. При плановата проверка е дадено  1 бр. предписание за представяне на 

доклад за класификация по чл.103 , ал.2 от ЗООС. 

Извършена е  1 бр. планова проверка по ЗОПОЕЩ като КПКД. 

За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до 

замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН.    

 

Управление на отпадъците 

През месец декември са извършени 3 индивидуални извънредни проверки по 

спазване изискванията на Закона за управление на отпадъци (2 са по заявления за 

дейности с отпадъци и 1 е по следващ контрол). 

Взето е участие и в 2 бр. извънредни по сигнал комплексни проверки по повече от 

един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 6 бр. предписания. 

Съставен 1 АУАН по  чл. 134, ал.1, т. 2 от ЗУО от Закона за управление на 

отпадъците във връзка чл. 29, ал. 2 от Закона. 

Взето участие в 7 бр. Държавна приемателна комисия за строеж. 

Издадени са 5 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (2 бр. нови разрешения; 2 бр. 

разрешение за изменение и допълнение, 1 бр. решение за изменение и допълнение на 
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регистрационен документ) за дейности с отпадъци. Извършена е класификация на 32 

отпадъка на 2 фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 201 

идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 14 бр. 

отчетни книги по отпадъците. Изготвят се ежемесечни справки: разрешителен режим; 

проверки и актове; банкови гаранции. 

 

Почви 

През м. декември е извършена 1 индивидуална проверка на склад за съхранение на 

негодни ПРЗ-последващ контрол по предписания, констатирано е, че 1 предписание е 

изпълнено, а две не са изпълнени, предстои изясняване на собствеността на склада по 

безспорен начин във връзка с последващи административни действия от страна на 

РИОСВ Плевен. На този етап общината, в чийто имот се намира склада, заявява, че в 

общината не са налични доказателства относно правото на собственост на склада. 

По почвен мониторинг ІІІ ниво - локални почвени замърсявания - 2018 г. в ИАОС и 

в МОСВ е изпратена обобщена информация за складовете за съхранение на негодни ПРЗ. 

Информацията предварително е съгласувана с ОДБХ-Плевен, с ОДБХ-Ловеч, с РД ПБЗН-

Плевен и с РД ПБЗН-Ловеч. 

Взето е участие в комисия за отваряне на склад за негодни ПРЗ  съгласно указания 

от ПУДООС и Заповед на  Областния управител на област Плевен; 

Също така е взето участие в 1 заседание на комисията по  чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в 

ОД Земеделие – Плевен. 

 

Превантивна дейност 
ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността бе процедирането във възможно най-кратки срокове на 

инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с финансиране по 

Европейски програми, внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и 

реконструкция на електро- и ВиК мрежи, пътища, на земеделски производители, свързани 

с мерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и други.  

По мерки 6.4 и 4.1 от ПРСР са постъпили 4 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок..   

Проведени са процедури по 12 уведомления на общини, във връзка с ремонт и 

реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 66 бр. уведомления за 

ИП/П/П, задания за обхват и съдържание на ЕО и 1 доклад за ЕО.  

Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

прекратяване на процедура, 1 становище по ЕО. 

Изготвени са общо 13 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 2 – ОВОС, 11 – не подлежи). По 56 уведомления е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС.   

По процедурите са получени общо 5 бр. становища (1 от БДДР, 4 от РЗИ).  

Изискана е допълнителна информация по 8 уведомления. 

Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Луковит, 

Ловеч, Тетевен, Червен бряг и Плевен.  

Проведен е ЕЕС за приемане на Доклад по ЕО на Общ устройствен план на 

Община Гулянци.  

Направени са 4 планови проверки по Плана за контролната дейност през 2018 г. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка за спазване на забраните от чл. 38 на ЗБР за 

защитени видове птици от приложение №3 към чл. 37 на ЗБР, в защитена зона 

“Свищовско-Беленска низина” BG0002083 за опазване на дивите птици, землище гр. 
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Белене, общ. Белене, обл. Плевен (по писмо на МОСВ с вх. №5351/2018г. на РИОСВ-

Плевен). 

 

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда  

През месец октомври са проведени 1 планова и две извънредни комплексни 

проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда.  

За констатираните отклонения от нормативните изисквания са дадени 10 бр. 

предписания със срок. 

 

Наказателни постановления 

Съставени са следните АУАН: 

 АУАН №041/04.12.2018г. на „Клеърс“ ЕООД, с.Черковица – не е изпълнило 

условие от Комплексно разрешително в срок до 27.09.2018г.- изграждане и 

въвеждане в експлоатация на пречиствателно съоражение за третично пречистване 

на отпадъчни води. Нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС; 

 АУАН №042/17.12.2018г. на физическо лице от с.Българене, за  това че е изложило 

един препариран екземпляр от вида Обикновен мишелов в Снег бар, находящ се в 

обл.Плевен, общ.Левски, който е защитен вид. Нарушение на чл.38, ал.1, т.7 от 

ЗБР; 

 АУАН №043/17.12.2018г. на физическо лице за това, че като билкозаготвител на 

билкозаготвителен пункт има събрани 50 кг. корени от бяла ружа, които са 

налични в пункта. Събира билки от лечебни растения под специален режим на 

опазване. Нарушение на чл.12 от ЗЛР;  

 АУАН №044/27.12.2018г. на „БАЯ“ ЕООД, с.Орешак за това, че извършва 

нерегламентирано изгаряне на неопасни текстилни отпадъци на неразрешени за 

това места. Нарушение на чл.29, ал.2 във вр. с чл.134, ал.1, .2 от ЗУО; 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП № 040/12.12.2018г. на „Драгевит“ ЕООД,  за нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от 

ЗУО  - не води отчетност за отпадъците, съгласно изискванията на чл.44, ал.2 във 

вр. с ал.1 от ЗУО, в периода от 01.01.2018г. до 30.10.2018г. Размерът на 

наказанието е 3000 лв.; 

 

Влезли са в сила следните НП: 

 НП № 032/28.11.2018г. на физическо лице  за нарушение на чл.72, ал.1 от ЗЛР  - 

събира цвят липа без издадено позволително за ползване. Размерът на наказанието 

е 50 лв.; 

 НП № 033/28.11.2018г. на физическо лице  за нарушение на чл.72, ал.1 от ЗЛР  - 

събира цвят липа без издадено позволително за ползване. Размерът на наказанието 

е 50 лв.; 

 НП № 037/22.11.2018г. на „Пелтина“ ЕООД,  за нарушение на чл.48, ал.1, т.3 във 

вр. чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ  - изхвърля отпадъчни води във воден обект, в нарушение 

на емисионните изисквания,  определени с разрешително за заустване. Размерът на 

наказанието е 1000 лв.; 

 НП № 014/20.06.2018г. на физическо лице  за нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО  

- съхранява 6 бр. ИУМПС, без издаден документ по чл.35 от ЗУО. Размерът на 

наказанието е 1400 лв. 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса 

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  
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Извършена е 1 бр. извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние 

екземпляр от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Обикновен мишелов, намерен в 

землището на с. Крушуна, общ. Летница. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. 

Стара Загора. 

 

Бизнеса  

- за периода са издадени 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 

решение за прекратяване на процедура, 1 становище по ЕО. 

- По мерки 6.4 и 4.1 от ПРСР са постъпили 4 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния 

срок.  

- Проведени са процедури по 12 уведомления на общини, във връзка с ремонт и 

реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

и други. 

- Изготвени са общо 13 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 2 – ОВОС, 11 – не подлежи). По 56 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

- Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния 

период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда. 

- Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 

провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на 

дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет 

страницата на РИОСВ Плевен са публикувани  предприети действия по постъпили 

сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни 

проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец, 2 

прессъобщения, информации и съобщения за провеждани процедури по глава 

шеста от ЗООС и по ЗБР и др.; 

 

Приложение – таблична част. 

 


