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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. септември 2018 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През септември 2018 г. са извършени 111 проверки на 106 обекта, в т.ч. 87 планови 

проверки на 83 обекта и 24 извънредни проверки на 24 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 22 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 20 при планови проверки и 2 при 

извънредни. От извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

Издадени са общо 1 бр. наказателни постановления.  

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили седем сигнала. За всички са предприети 

съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност.   

 

Засилен превантивен контрол: 

- През м. септември са постановени 18 бр. Решения – 16 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). 

- През м. септември са издадени 106 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. септември в РИОСВ - Плевен са постъпили 67 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения за сечи. 

- Издадени 3 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

- Изготвени са общо 24 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 3 – ОВОС, 8 – ЕО, 13 – не подлежи), в т.ч. за необходими 

действия по глава шеста, раздел ІІ от ЗООС и по чл. 31 от ЗБР по уведомление за 

Общ устройствен план на Община Плевен. По 51 уведомления е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС. 

- Направени са 15 планови проверки за ІІІ-то тримесечие и 1 за ІV-то тримесечие по 

Плана за контролната дейност през 2018 г. Направена е и 1 извънредна проверка 

по срока за правно действие на решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

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

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

землището на с. Александрово. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. Стара 

Загора, за лечение. 

 

Последващ контрол:  

Извършени са 9 бр. извънредни проверки във връзка с констатирано от ДФЗ – София 

разораване през 2017 г. на ливади и пасища, попадащи в защитени зони “Никополско 

плато” BG0002074, BG0000181 "Река Вит", "Обнова - Караман дол" BG0000239, 

BG0000240 "Студенец", "Студенец"BG0000240, "Деветашко плато" BG0000615, 

"Васильовска планина" BG0002109, “Централен Балкан - буфер” BG0001493. При 

проверките е установено, че през 2018 г. няма извършено ново разораване. 
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Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, 

от осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

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

извършили/участвали в общо 33 бр. проверки (27 бр. по компонент „въздух” и 6 бр. 

проверки по фактор „шум”) в  30 бр. обекти. Съставени са 30 бр. протоколи, в т.число 25 

бр. протоколи от индивидуални проверки, 2 бр. протоколи от проверки в рамките на 

КПКД, 3 бр. протоколи от проверки на обекти с КР. От извършените 33 бр. проверки, 30 

бр. са планови и 3бр. са извънредни, в т.число: 1 проверка по жалба и 2 бр. за присъствие 

на СПИ. Експерт от направлението е участвал в 5 бр. планови проверки на условия в 

решения по ОВОС. 

При проверките са издадени общо 2 бр. предписания. 

Проверени са 4 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 12 бр. 

източници. 

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. 

Проведени са 2 бр. планови контролни 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 септември 2018 г.: 

 проведени са 9 бр. обекти, за контрол във  връзка с ограничаване емисиите на 

летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители; 

 проведени са 7 бр. бензиностанции, за контрол във  връзка с ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при съхранение, товарене и 

разтоварване на бензини. 

                                                                                                                                                           

Води 

През м. септември в направлението са направени общо 19 бр. планови проверки на 

обекти формиращи отпадъчни води, от които: 

- 10 бр. индивидуални проверки,  

- участие в 5 бр. КПКД, 

- участие в 3 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 3 бр. извънредни проверки на обекти формиращи отпадъчни води: 

- 1 бр. проверка по сигнал, 

- 1 бр.проверка за пломбиране савак на авариен канал, 

- 1 бр. проверка за съставяне на констативен протокол по чл.69 от ЗООС.  

През периода са проверени 12 обекта с разрешително за заустване, 5 обекта без 

разрешително за заустване, 4 обекта с комплексно разрешително.  

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

в съответствие с приложимите документи по околна среда, от които 2 предписания с 

писмо. През периода няма съставени АУАН. Изпратени са 2 бр. покани за съставяне 
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АУАН по Закона за водите на „Планината“ ООД и „Пелтина“ ЕООД гр.София. Изготвено 

е предложение за намаляване на текущата санкция на „Премиум Фууд България“ ООД. 

Акцент в контролната дейност през периода са:  

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

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

 

КПКЗ 

За отчетния период са осъществени 3 бр. планови проверки на обекти с комплексни 

разрешителни. Във връзка с актуализиране на КР е взето участие в ЕЕС в ИАОС. 

Изпратени са уведомителни писма на проверяваните обекти и доклади от проверки. 

 

Химикали 

За отчетния период са извършени общо 6бр. проверки,  от които  2 бр. планови 

КПКД , 3бр. планови проверки, 1бр. планова  проверка на обект с класификация нисък 

рисков потенциал.  Дадени са общо 10 бр. предписания, касаещи  спазване на изисквания 

за пожарна безопасност  по СУМБ,  за представяне на актуални ИЛБ, информация  по 

Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, за представяне 

на оценки по ЗОПОЕЩ.  Проведен е  планов контрол  за извършени същински 

регистрации на   2 бр. производители на  калциев дихидроксид, не се констотираха 

нарушения. Извършени са  планови проверки по ЗОПОЕЩ и участие в 2 бр. проверки  на 

обекти КПКЗ. 

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

замърсяване на компоненти на околната среда. 

 

Управление на отпадъците 

През месец септември 2018 са извършени 20 индивидуални проверки по спазване 

изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 18 планови и 2 

извънредни. От извършените 18 планови проверки, 10 са по спазване условията в 

издадени документи по чл.35 от ЗУО; 5 са за осъществяване контрол по чл. 119 от ЗУО; 2 

са за осъществяване контрол по чл. 14 от ЗУО; 1 е за  проверка на компостна площадка на 

РСУО Левски(Никопол). 

От извършените 2 извънредни проверки, 1 е по постъпил сигнал и 1 е по последващ 

контрол. 

Взето е участие в 3 комплексни проверки (по повече от един компонент или фактор 

на околната среда и във връзка със спазване условията в издадени документи по чл.35 от 

ЗУО), 3 - на обекти с издадено КР. 

Издадени са 2 документа по реда на чл.35 от ЗУО и 1 документ по чл.78 от ЗУО. 

Извършена е класификация на 25 отпадъка на 3 фирми-генератори, 1 становище 

относно основно характеризиране на отпадъците . Проверени и въведени в Excel формат 

са 241 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 22 

отчетни книги по отпадъците. 

 

Почви 

През м. септември е извършена 1 индивидуална планова проверка на централизиран 

склад за съхранение на негодни ПРЗ, 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; 

- 3 планови проверки на обекти с издадени решения (1 по ОВОС и 2 с преценки по 

ОВОС). 

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

ОД Земеделие – Плевен. 
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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 4.1, 6.1 и 8.3 от ПРСР са постъпили 22 уведомления за инвестиционни 

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

В това число влизат и 3 уведомления по Национална програма за енергийна ефективност.  

Проведени са процедури по 10 уведомления на общини, във връзка с ремонт и 

реконструкция на инфраструктура и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 80 бр. уведомления за 

ИП/П/П, 8 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС. 

Издадени са 3 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

Изготвени са общо 24 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 3 – ОВОС, 8 – ЕО, 13 – не подлежи). По 51 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

По процедурите са получени общо 20 бр. становища от проведени консултации (в 

т.ч. 8 бр. от БДДР, 11 бр. от РЗИ, 1 бр. от ИАОС).  

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

Луковит, Ловеч, Тетевен, Червен бряг и Плевен. Изготвено е писмо за необходими 

действия по глава шеста, раздел ІІ от ЗООС и по чл. 31 от ЗБР по уведомление за Общ 

устройствен план на Община Плевен. 

Направени са 15 планови проверки за ІІІ-то тримесечие и 1 за ІV-то тримесечие 

по Плана за контролната дейност през 2018 г. Направена е и 1 извънредна проверка по 

срока за правно действие на решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 2 бр. планови проверки: на природна забележителност (ПЗ) пещера 

"Топля" и защитена местност "Плавала" - 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 извънредна проверка на ПЗ ”Карлуковски карстов комплекс с пещерите 

“Темната дупка”, “Проходна”, “Свирчовица”, “Банковица” и “Хайдушката дупка”. 

Нарушения не са установени. 

Извършена е извънредна проверка на поддържан резерват "Персински блата" във 

връзка с поставяне на обозначителни табели на защитената територия. 

Извършена е 1 бр. планова проверка за изпълнение на условията в Решение ПН №195 

ОС/2017 г. на РИОСВ-Плевен. Нарушения не са установени. 

Извършени са 9 бр. извънредни проверки във връзка с писмо на МОСВ (с вх. 

№3805/2018 г. на РИОСВ – Плевен) за разораване на ливади и пасища през 2017 г. 

(констатирано от ДФЗ – София), а именно: в землището на с. Деков, общ. Белене, 

попадащ в защитена зона “Никополско плато” BG0002074; в землището на с. Комарево, 

общ. Долна Митрополия, попадащ в защитена зона BG0000181 "Река Вит"; в землището 

на с. Бацова махала, общ. Никопол, попадащ в защитена зона BG0000239 "Обнова - 

Караман дол"; в землището на с. Петърница, общ. Д. Дъбник, попадащ в защитени зони 

BG0000240 "Студенец" и "Студенец"BG0000240;в землището на с. Брестово, общ. Ловеч 

(2 бр. проверки), попадащи в защитена зона "Деветашко плато" BG0000615; в землището 

на с. Малка Желязна, общ. Тетевен, попадащ в защитена зона "Васильовска планина" 

BG0002109; в землището на с. Галата, общ. Тетевен, попадащ в защитена зона 
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"Васильовска планина" BG0002109; в землището на с. Кирчево, общ. Угърчин, попадащи 

в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и "Васильовска планина" 

BG0002109. При проверките е установено, че през 2018 г. няма извършено ново 

разораване. 

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

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

землището на с. Александрово. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. Стара 

Загора, за лечение. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка в землището на с. Писарово, общ. Искър, за 

спазване на условията в Разрешително №731/2018 г. на МОСВ (издадено по реда на 

Наредба №8) за улов на защитени видове птици. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка в с. Долни Вит и с. Милковица, общ. 

Гулянци, за спазване на условията в Разрешително №722/2017 г. на МОСВ (издадено по 

реда на Наредба №8) за разрушаване и повдигане върху метални площадки на гнезда на 

Бял щъркел върху ел. стълбове. Нарушения не са установени. 

Извършени са: 

- 2 бр. планови проверки на вековни защитени дървета: 7 екземпляра от вида Летен 

дъб в землището на с. Голяма Желязна, обл. Ловеч; един екземпляр от вида Летен дъб, в 

Защитена местност "Плавала”, в землището на гр. Никопол, общ. Никопол; 

- 1 бр. извънредна проверка на защитени дървета от вида Летен дъб, в землището на 

с. Подем. Нарушения не са установени. 

 

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

През месец септември са проведени 7 планови комплексни проверки по повече от 

един компонент или фактор на околната среда.  

За констатираните отклонения от нормативните изисквания са дадени 3 бр. 

предписания със срок. 

 

Комплексни проверки на обекти с комплексни разврешителни 

 „Клеърс“ ЕООД, с. Черковица - Планова проверка на Промишлена инсталация за 

производство на хартия .  

 Златна Панега цимент АД -Планова проверка на  Инсталация за производство на 

циментов клинкер  

 РСУО Никопол - Планова проверка  на депо за неопасни отпадъци 

 

Наказателни постановления 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП № 034 на физическо лице,  за нарушение на чл.26 от ЗЧАВ  - в качеството си на 

ръководител на обект или дейност с неподв. Източници не е изпълнил в срок 

предписание на РИОСВ - Плевен. Размерът на наказанието е 100 лв.; 

 

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) - Обикновен мишелов от 

землището на с. Александрово. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. Стара 

Загора, за лечение. 

 

Бизнеса  

- за периода са издадени 3 бр. решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. 
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- по мерки 4.1, 6.1 и 8.3 от ПРСР и по Национална програма за енергийна 

ефективност са постъпили 22 уведомления за инвестиционни предложения, 

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

Проведени са процедури по 10 уведомления на общини, във връзка с ремонт и 

реконструкция на инфраструктура и други. 

- Изготвени са общо 24 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 3 – ОВОС, 8 – ЕО, 13 – не подлежи), в т.ч. за необходими 

действия по глава шеста, раздел ІІ от ЗООС и по чл. 31 от ЗБР по уведомление за 

Общ устройствен план на Община Плевен. По 51 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, 2 

прессъобщения, информации и съобщения за провеждани процедури по глава 

шеста от ЗООС и по ЗБР и др.; 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


