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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. октомври 2018 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През октомври 2018 г. са извършени 86 проверки на 82 обекта, в т.ч. 58 планови 

проверки на 57 обекта и 28 извънредни проверки на 26 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 26 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 13 при планови проверки и 13 при 

извънредни. От извършените проверки, 8 са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

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

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

препращане по компетентност.   

 

Засилен превантивен контрол: 

-  През м. октомври са постановени 34 бр. Решения – всички по чл. 18 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). 

-  През м. октомври са издадени 132 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. октомври в РИОСВ - Плевен са постъпили 79 бр. уведомления за 

Горскостопански програми, План-извлечения за сечи и Технологични планове за 

залесяване. 

- Проведен е ЕЕС за Доклад за ОВОС за ИП „Реконструкция и модернизация на 

съществуващи работни помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс в с. 

Варана, общ. Левски“ с възложител: "Свинекомплекс Дунав" АД. 

- Издадени са 1 решение по ОВОС, 10 решения за преценяване на необходимостта от 

ОВОС, 2 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС. 

- Изготвени са общо 20 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 2 – ОВОС, 18 – не подлежи). По 83 уведомления е преценено, че 

не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Направени 3 проверка по плана за контролна дейност за 2018 г. и 2 извънредни 

проверки (за проверка информацията по уведомление и по сигнал) 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

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

от осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

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

извършили/участвали в общо 27 бр. проверки (23 бр. по компонент „въздух”, 4 бр. 

проверки по фактор „шум”) в  19 бр. обекти. Съставени са 21 бр. протоколи, в т.число 11 

бр. протоколи от индивидуални проверки, 6 бр. протоколи от проверки в рамките на 

КПКД, 4 бр. протоколи от проверки на обекти с КР. От извършените 27 бр. проверки, 21 

бр. са планови и 6 бр. са извънредни, в т.число: 2 проверки по сигнал (1 бр. КПКД и 1бр. 

КР ), 2 бр. свързани с налагане/намаляване  на санкции, 2 бр. за присъствие на СПИ. 

При проверките са издадени общо 4 бр. предписания. 
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През отчетния период не са съставени АУАН за нарушение на изискванията на 

ЗЧАВ .  

През изтеклия месец са внесени  2 бр. предложения за на текущи санкции по чл. 69 

от ЗООС, в т.ч. 1 предложение за налагане на текуща санкция на база контролно 

измерване и 1 предложение за намаляване на санкция на базата на СПИ. 

Експерти от направление „ОЧВ и ВФФ“ са участвали в 1 бр. ЕЕС и в 2 бр. ДПК. 

Организиран и проведен е контролен мониторинг на емисиите в един обект с 1 бр. 

горивен източник. 

Проверени са и са оценени 8 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на 

замърсители от 20 бр. източници (горивни и технологични). 

Изготвени са 8 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: 

- Шестмесечен доклад за МОСВ, за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и 

озон, през отоплителния период 01.04.2018 – 30.09.2018 г.; 

- Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по 

Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІІІ тримесечие на 2018 г.; 

- Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ), за ІІІ тримесечие на 2018 г.; 

- 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. 

Проведено е едно планово контролно измерване на показатели за шум в околната 

среда. Изготвени са 4 бр. заключения за резултати от представени протоколи от 

контролни и собствени измервания на нива на шум. 

Изготвени са 5 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”,  по 

процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

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

 проведени са 9 бр. проверки, за контрол на обекти с неподвижни източници на 

емисии, за които НДЕ са определени в Наредба №1/27.6.2005г.; 

 извършени са 5 бр. проверки за спазване изискванията на регламентите на ЕС 

относно флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия 

слой. 
 

Води 

През м. октомври в направление Води са направени общо 7 бр. планови проверки на 

обекти формиращи отпадъчни води, от които: 

- 3 бр. индивидуални проверки;  

- участие в 1 бр. КПКД; 

- участие в 2 бр. КП проверки на инсталации с комплексно разрешително; 

- участие в 1 бр. КП проверка за изпълнение на условия в решение за преценяване 

необходимостта от ОВОС. 

Извършени са 7 бр. извънредни проверки на повърхностни водни обекти и обекти 

формиращи отпадъчни води: 

- 2 бр.проверки по постъпили сигнали: ОИК-3-104/2018 г. за разлив на петролни 

продукти в р.Дунав и ОИК-3-105/2018 г. за умряла риба при устието на р.Искър, преди 

вливане в р.Дунав;    

- 2 бр.проверки за пломбиране савак на авариен канал на: ГПСОВ Плевен, Миячно 

сортировъчна инсталация с.Ореховица, стопанисвана от „Огнеупорни глини“ АД;  

http://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Air/Naredbi_Ozon/Naredba_VNOzon_Sloi.pdf
http://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Air/Naredbi_Ozon/Naredba_VNOzon_Sloi.pdf
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- 2 бр.проверки за съставяне на констативен протокол по чл.69 от ЗООС на обект с 

текуща санкция; 

- участие в 1 бр. извънредна КПКД по сигнал ОИК-3-67/2018 г. относно Площадка 

за дейности с отпадъци, стопанисвана от „Драгевит“ ЕООД.  

През периода са проверени 7 обекта с разрешително за заустване, 3 обекта без 

разрешително за заустване, 3 обекта с комплексно разрешително. Проведен е контролен 

мониторинг на отпадъчни води от „Рафинерия Плама“ АД и „Ракита-Р“ ЕООД. 

При проверките са дадени 4 бр. предписания  за привеждане дейността на обектите 

в съответствие с приложимите документи по околна среда. През периода са съставени 

2бр. АУАН по Закона за водите на „Планината“ ООД и „Пелтина“ ЕООД гр.София. 

Изготвени са предложения за налагане текуща санкция на „Астарта“ ООД и за спиране 

текущата санкция на дружеството, поради спиране на производствената дейност на 

обекта. 

През периода са изготвени:  

- отговор по сигнал ОИК-3-105/2018 г. и писмо до ОДБХ Плевен за предприемане на 

действия по компетентност във връзка със сигнала;  

- доклад до директора на РИОСВ Плевен за резултатите от проверка по ОИК-3-104/ 

2018 г. и писмо до БДДР за становище относно резултати от изпитване на повърхностни 

води – р.Дунав по сигнала; 

- писмо до БДДР за установени проблеми при проверка на 5 бр.обекти подлежащи 

на разрешителен режим; 

- писма до БДДР за изменение и продължаване срока на действие на разрешително 

за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – 2 бр.; 

- писмо до БДДР за съгласуване списъка на обектите подлежащи на контролен 

мониторинг през 2019 г.; 

- писмо до ИАОС, във връзка със Заповед №РД-821/30.10.2012 г. на Министъра на 

околната среда и водите, със списъка на обектите подлежащи на контролен мониторинг 

през 2019 г.; 

- информация за ДАНС относно превишения на ИЕО в отпадъчни води от обекти в 

област Плевен през ІІ-рото полугодие на 2018 г.  

През отчетния период експерт от направление „Води“ участва в ЕЕС относно 

ДОВОС за ИП „Реконструкция и модернизация на съществуващи работни помещения и 

възстановяване дейността на свинекомплекс“ в землището на с. Варана. Изготвени са 8бр. 

писмени становища по процедури ОВОС и ЕО.  

Акцент в контролната дейност през периода са:  

- 2 бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на отпадъчни води, включени в 

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

- 3 бр. проверки на обекти по постъпили сигнали. 

 

КПКЗ 

През месец октомври са осъществени 4 планови проверки на обекти с издадени 

комплексни разрешителни. Дадено е 21 предписнаие. Извършена е извънредна проверка 

по сигнал, получен на зеления телефон. Връчена е заповед за принудително 

административна мярка – спиране  на строителни дейности   при изграждане на Пропан – 

бутан газово стопанство на площадката  на Клеърс ЕООД – оператор на комплексно 

разрешително. 

 

Химикали 

За отчетния период са извършени общо 7бр. проверки,  от които  2 бр. планови 

КПКД, 3бр. планови проверки, 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 и  за прилагане на 

ПАМ в обект с класификация висок рисков потенциал. Дадени  са 3 бр. предписания за 
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представяне на информация  по Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на 

околната среда и водите.  

Извършени са  3 бр. планови проверки по ЗОПОЕЩ. 

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

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

промяна в класификацията  на обект по реда на чл.103, ал.7 от ЗООС и потвърдена  

класификация  като предприятие с  висок рисков потенциал, със Заповед на Директора на 

РИОСВ Плевен е   приложена ПАМ на част от резервоарен парк.   

 

Управление на отпадъците 

През месец октомври са извършени 26 индивидуални проверки по спазване 

изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 19 планови и 7 

извънредни.  

От плановите проверки 16 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 

от ЗУО; 2 са за осъществяване контрол по чл. 119 от ЗУО; 1 е за осъществяване контрол 

по чл. 119 и чл. 116, ал.2, т.2  от ЗУО. Извънредните проверки са по сигнали, последващ 

контрол и заявление за прекратяване. За констатирани несъответствия са дадени 4 

предписания.  

Взето е участие в 5 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или 

фактор на околната среда (четири планови и една извънредна). Дадени са 3 бр. 

предписания и 4 бр. комплексни проверки на обекти с издадено КР (три планови и една 

извънредна).  

През отчетния период е съставен 1 АУАН по чл. 120 от Закона за управление на 

отпадъците във връзка чл. 156, ал.1 от Закона. 

Взето участие в 1 бр. Държавна приемателна комисия за строеж. 

Издадени са 5 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (1 бр. разрешение - ново, 2 бр. за 

прекратяване на разрешение, 1 бр. решение – отказ за разрешение за ДО, 1 бр. решение за 

изменение и допълнение на регистрационен документ) за дейности с отпадъци. 

Извършена е класификация на 34 отпадъка на 11 фирми-генератори. Проверени и 

въведени в Excel формат са 266 идентификационни документа за транспорт на опасни 

отпадъци. Заверени са 10 бр. отчетни книги по отпадъците. 

 

Почви 

 

През м. октомври са извършени 3 индивидуална планови проверки на обекти за 

добив на нефт и/или газ, не са констатирани нарушения на екологичното законодателство 

по компонент почви. 

Взето е участие в: 

- 3 планови проверки по КПКЗ на обекти с издадени КР. При проверките е 

констатирано, че условията от КР, касаещи компонент почви, се изпълняват; 

- 1 планова проверка на обект с издадено решение по ОВОС; 

- 1 извънпланова комплексна проверка по сигнал (КПКД), при проверката са 

възложени почвени проби, тъй като е констатирано, че има наличие на почви с тъмен 

(черен) цвят; 

- 1 извънпланова проверка по ОВОС по сигнал, по компонент почви не се 

констатирани нарушения. 

Също така е взето участие в: 

- 1 заседание на комисията по  чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие – Ловеч; 

- комисия за определяне на размера и границите на нарушения терен от общинското 

депо за неопасни отпадъци на Община Плевен. 

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, КР и др. 

 

Превантивна дейност 
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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 4.1, 6.3 от ПРСР са постъпили 12 уведомления за инвестиционни 

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

Проведени са процедури по 27 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 109 бр. уведомления за 

ИП/П/П, 1 бр. искане за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад за ОСВ за Общ 

устройствен план на Община Угърчин, 1 искане за издаване на становище по ЕО. Дадено 

е положително становище по качеството на 1 бр. ДОВОС. Проведен е ЕЕС. 

Издадени са 1 решение по ОВОС, 10 решения за преценяване на необходимостта 

от ОВОС, 2 решение за прекратяване на процедури по ОВОС. 

Изготвени са общо 20 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 2 – ОВОС, 18 – не подлежи). По 83 уведомления е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС.   

По процедурите са получени общо 14 бр. становища (2 от БДДР, 12 от РЗИ).  

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

Гулянци, Ловеч, Луковит, Плевен, Пордим, Тетевен, Троян, Угърчин и Червен бряг. 

Съгласувана е Обобщена справка за съответствието на ОУП на Община Искър със 

Становище по ЕО № ПН 1-1 ЕО/2018 г. 

Проведен е ЕЕС за приемане на Доклад за ОВОС за ИП „Реконструкция и 

модернизация на съществ. работни помещения и възстановяване дейността на 

свинекомплекс в с. Варана, общ. Левски“ с възложител: "Свинекомплекс Дунав" АД. 

 

Направени са 3 планови проверки по Плана за контролната дейност през 2018 г. и 

2 извънредни проверки по подадено уведомление за ИП и по сигнал. Съставен 1 АУАН. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 3 бр. планови проверки на природни забележителности "Пещера Съева 

дупка", з-ще с. Брестница; "Гинината пещера" и "Студенец", з-ще с. Садовец - относно 

спазване на режима на забрани, определен със Закона за защитените територии и 

заповедите за обявяване на тези защитени територии. Нарушения не са установени. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитена зона BG0000332 "Карлуковски 

карст" (относно спазване на режима на забрани, определен от заповедта за обявяване на 

зоната). Нарушения не са установени. 

 

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

екземпляр от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Горска улулица от землището на 

гр. Ловеч, обл. Ловеч. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. Стара Загора, за 

лечение. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка по сигнал за препарирани екземпляри от 

видове животни, включени в Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в хотел 

"Федора", земл. гр. Тетевен. Нарушения не са установени. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на размножени екземпляри от видовете 

Китайски александър (находящ се в гр. Тръстеник) и Боа удушвач-червеноопашата и 
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Тигров питон – албинос (находящи се в гр. Ловеч) - включени в Приложение Б на 

Регламент 338/97 (във връзка с издаване на регистрационни карти). 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени дървета от видовете Космат 

дъб в м. Горуните, с. Брестовец, и Летен дъб в с. Ресец. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 3 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Брестница, 

общ. Ябланица (1 бр.), и в гр. Угърчин (2 бр.). Нарушения не са установени. 

 

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

През месец октомври са проведени 7 планови и една извънредна комплексни 

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

За констатираните отклонения от нормативните изисквания са дадени 9 бр. 

предписания със срок. 

 

Комплексни проверки на обекти с комплексни разврешителни 

1. “Тера” АД,гр.Червен бряг -  Планова проверка на Инсталация за изработване на 

керамични изделия чрез изпичане (тухли). Дадено предписание  

2. РЦУО Луковит - Планова проверка на  Регионален център за управление на отпадъците 

в регион -  Луковит 

3. Извънредна проверка по сигнал в Полихим СС ЕООД , получен на зелен телефон 

4. “Винербергер” ЕООД, гр. Луковит - Планова проверка на Инсталация за изработване на 

керамични изделия - тухли  

 5. “Рубин Трейдинг” ЕАД,гр. Плевен Планова проверка на Инсталация за производство 

на амбалажно стъкло 

 6. "Клеърс" ЕООД   - връчена заповед - принудително административна мярка за 

Извършване на строителни дейности   при изграждане на Пропан – бутан газово 

стопанство на площадката  на Клеърс ЕООД.  

 

Наказателни постановления 

Съставени са 4бр. АУАН.  

Няма издадени наказателни постановления. 

Няма влезли в сила наказателни постановления. 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

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

екземпляр от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Горска улулица от землището на 

гр. Ловеч. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение. 

 

Бизнеса  

- за периода са издадени 1 решение по ОВОС, 10 решения за преценяване на 

необходимостта от ОВОС, 2 решение за прекратяване на процедури по ОВОС. 

- По мерки 4.1, 6.3 от ПРСР са постъпили 12 уведомления за инвестиционни 

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

срок..   

- Проведени са процедури по 27 уведомления на общини, във връзка с ремонт и 

реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

и други.  
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- Изготвени са общо 20 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 2 – ОВОС, 18 – не подлежи). По 83 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. 

- Към момента в публичен регистър с данни за процедурите по ОВОС, с 

компетентен орган РИОСВ – Плевен, са въведени общо 1779 досиета; 

- Към момента в публичен регистър с данни за процедурите по ЕО, с компетентен 

орган РИОСВ – Плевен,  са въведени общо 168 досиета; 

- 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, 3 

прессъобщения, информации и съобщения за провеждани процедури по глава 

шеста от ЗООС и по ЗБР и др.; 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


