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

През периода  РИОСВ Плевен е направил 123 проверки на  117  обекта,  дадени 54 предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На  86  обекта са направени 89 планови проверки  и са дадени 29 предписания.  

От тях: 

• Комплексни проверки по контролната дейност  – 11 бр.  

• КПКЗ – проверка на "Славяна "АД, гр. Славяново, област Плевен - планова проверка на Инсталация за 

интензивно отглеждане на птици 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 32 обекта са направени 34 извънредни проверки, дадени са 25 предписания. 

От тях: 

• по жалба – 1 бр.; 

• по сигнали – 5 бр.; 

• КПКД – 3 бр. 

• КПКЗ – 2 проверки:  "Шаварна -97" ООД, гр. Левски, - извънредна проверка, прекратяване на ПАМ; 

“Сартен България” ООД, гр.Плевен -  извънредна проверка за капацитет съгласно Пр. №4 от ЗООС. 

• последващ контрол – 9 бр. 

• във връзка с решение на комисия с протокол за извършване на проверки на складове за съхранение на 

негодни ПРЗ на територията на община Плевен и Долна Митрополия – 7 бр. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Извършени 11 планови комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната 

среда и 3 извънредни - във връзка с подадени 1 жалба и 2 бр. сигнали, отнасящи се до замърсяване с 

пресен торов отпад на почви и води, както и оплаквания от шум и неприятни миризми. За замърсяване 

с пресен торов отпад на терени в землището на гр. Искър е съставен АУАН на собственика на 

животновъдния обект, причинил замърсяването. 

 

Контрол върху качеството на атмосферния въздух. 
Във връзка с текущата оценка на КАВ:  

- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през м.03.2013г. 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 спрямо предходната година) за нивата на замърсяване с 

ФПЧ10 през м.03.2013г. за автоматичните станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол. 

- Изготвена е справка за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ПАВ в АИС- Плевен през І 

примесечие на 2013 г.  

- Изготвен е доклад за МОСВ и ИАОС за състоянието на КАВ по Долен Дунав (за гр. Никопол) 

през І тримесечие на 2013 г. 

- Изготвен е доклад за МОСВ и ИАОС за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и озон, за 

отоплителен сезон 01.10.2012-31.03.2013,  

за АИС Плевен, АИС Ловеч и ДОАС Никопол. 

- Изпратен в МОСВ проверен и утвърден годишен доклад на Топлофикация - Плевен за 

емисиите от ГГИ през 2012 г. 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

- Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултати от годишни доклади за 2012г. и 8 бр. 

протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади за месец 03.2013 г. за СНИ на емисии на 

замърсители в атмосферния въздух - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и ТОПЛОФИКАЦИЯ 

ПЛЕВЕН ЕАД. 

- Утвърдени са годишните доклади за резултати от проведени през 2012 г. СНИ на емисии на 

горепосочените предприятия. 

- Анализирани  са 2(ИЦ) бр. доклади за резултатите от собствени периодични измервания 

(СПИ) на емисии на замърсители в атмосферния въздух,  на МБАЛ ЕООД - Ловеч – болница и Унипос 

ООД - Плевен - предприятие за производство на пожароизвестителни системи 



 

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

Извършена е планова проверка за контрол на изискванията на Наредба № 7 в "Боряна"АД, 

гр.Червен бряг,  предприятие за производство на трикотаж. 

Участие  в  извънредна проверка в обект с дейност от обхвата на  Наредба № 7 за установяване 

на капацитет за КР - Сартен България ЕООД, гр. Плевен, предприятие за производство на метален 

амбалаж. 

Предложени за утвърждаване 11 бр. планове за управление на разтворителите 

Извършени са 6 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от 

ЗЧАВ в т.ч  3 бр. индивидуални проверки - "СиС-Самичков ЕТ, "Имар" ЕООД, "Моволит 73" ЕООД - 

търговски обекти за строителни материали и  3 бр. проверки в рамките на КПКД -  "Савел" ЕООД и 

"Грос мебел" ЕООД - мебелни предприятия, извършващи дейности от обхвата на Наредба 7/2003г. с 

консумация под ПСКР и "Елица-3" ЕООД, дистрибутор на авторепаратурни продукти; 

Подготвена и изпратена в ИАОС обобщена информация за 2012г. по прилагането на наредбата 

по чл.11а от ЗЧАВ 

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. планови проверка на: Еми ойл ООД - бензиностанция, с. Телиш; ЕТ Елма-П-П. 

Цолов - бензиностанция, гр. Койнаре и Петрол Комерс 2000Е ООД - бензиностанция, с. Чомаковци. 

Проверки в обекти по прилагане на Регламен (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани 

парникови газове и прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно озоноразрушаващи 

вещества -  3 бр. индивидуални планови проверки: ЕТ Лазар Куминков - сервиз за хладилни битови 

инсталации; Стелт ЕООД -хладилна база Гулянци и ЕТ В. Иванов - Венеция - кланица, с. Малчика и  

проверка в рамките на КПКД: Плевен мес ЕООД, с. Ясен. 

 

Издадени са общо 14 предписания по ЗЧАВ: 1 бр. за провеждане на СПИ;  9 бр. за корекция на 

ПУР;  2 бр. за представяне на информация;  1бр. за изтегляне от пазара на продукти, неотговарящи на 

нормите за максимално съдържание на ЛОС в бои; 1 бр. предписание за предотвратяване на 

неорганизирани емисии от неподвижен източник. 

Санкции по чл. 69 от ЗООС: 

Съставен констативен протокол по чл. 69а от ЗООС за превишена средноденонощна НДЕ за 

азотни оксиди за календарната  2012 г.на Златна Панега Цимент АД 

Съставени АУАН: 

Съставен е 1 бр АУАН на управителя на Монолит-73 ЕООД за пускане на пазара на продукти 

неотговарящи на нормите за максимално съдържание на ЛОС в бои 

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

на ЗЗШОС: 

Проведени са 3 бр. проверки по фактор "шум" в рамките на КПКД:  

2 бр. планови - Савел ООД и ЕТ М. Лазарова -90; 1 бр. по жалба - на Био Енерджи ООД. 

Организирани и проведени са 3 бр. контролни измервания на шум в: Биоенерджи ООД, Савел 

ООД и ЕТ М. Лазарова -90 

Изпратени са 2 бр. писма със заключения от контролен мониторинг на шум: Биоенерджи ООД, 

Савел ООД 

Приет 1 бр. доклади за СПИ на шум на: Тера АД гр. Червен бряг. 

 

Направление Води: 
В направление Води са направени 3 извънредни проверки, от които: 1 проверка последващ 

контрол,  1 проверка по сигнал, 1 проверка за пломбиране авариен канал на ГПСОВ Ловеч. Дадени са 

2 предписания, съставен 1 акт. Направено предложение за актуализиране на текуща санкция на Матев 

млекопродукт ЕООД гр.Ловеч. Експертите от направлението са взели участие в 4 бр. ДПК за строежи: 

Изграждане на канализационна мрежа ПСОВ с.Румянцево, общ.Луковит; Изграждане на 

канализационна мрежа ПСОВ с.Торос, общ.Луковит; Изграждане на канализационна мрежа ПСОВ 

с.Петревене, общ.Луковит; Изграждане на ПСОВ от производствената площадка на цех на "Софарма" 

АД с.Врабево. Участвали сме в работата на междуведомствената комисия за проверка състоянието на 

речни корита и потенциално опасни язовири в област Плевен. В ИАОС са изпратени информационни 

карти на обектите по утвърдения списък за 2012 г. 



 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
През отчетния период са извършени  6 бр. проверки,  от които 3бр. планови, 3бр. КПКД, 2бр. 

извънредни  са дадени 8 предписания по спазване на законодателството по химикали и контрол на 

риска от големи аварии с ОХВ. Извършени са проверки на 2бр. вносители на химични вещества за 

задължения за извършване на същинска регистрация в Европейска агенция по химикали.  При 

настоящите проверки  се изискаха документи за изпълнения на  задължения за извършване на 

същинска регистрация.Представиха се документи от изключителни представители, които са 

извършили  същинска регистрация в Европейска агенция по химикали и документи за изключение от 

изисквания за Попълнени са въпросници във връзка с проект REACH - EN- FORCE-3.. Във връзка с 

проучване на ЕК е извършена проверка на фирма за наличие на азбест в автомобилни части. 

Проведени са 2 бр. планови проверки на обекти с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС.За 

отчетния период не се констатира нарушение на законодателството по химикали и по контрола на 

риска от големи аварии с ОХВ. 

 

Направление Управление на отпадъците: 
През отчетния период са извършени 41 планови и 12 извънредни проверки. От извънредните 

проверки, 2 са във връзка с подадени сигнали за замърсяване. Дадени са предписания до кметовете на 

населените места за почистване на замърсените терени. Една от извънредните проверки е на фирма, 

която е имала действащ лиценз за ТДОЧЦМ, но не е подала заявление за издаване на разрешение по 

реда на Закона за управление на отпадъците. Констатирано е, че не се извършва дейност с ОЧЦМ. 

Останалите 7 извънредни проверки са извършени с цел последващ контрол по дадени предписания. 

При две от тези проверки са съставени АУАН - на физически лица за неизпълнение на предписания - 

непредставяне на документи, доказващи предаването на отпадъци на фирми, притежаващи документ 

по чл.35 от ЗУО. 

 

Направление Превантивна дейност: 
Издадени са: 

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

- 4 решения за прекратяване на процедури по ОВОС 

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

- 7 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС (междинни); 

- 46 решения по ОС (в т.ч. 19 по чл. 18; 1 по чл. 20; 26 за прекратяване - § 2 от Наредбата за 

ОС); 

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

- 7 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 95 изходящи ("междинни") писма, във връзка с горните процедури (25 писма за 

консултации с БДУВДР, РЗИ, 30 за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности и 23 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: 7 искания за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, 169 нови уведомления за инвестиционни предложения, планове, програми, проекти, в т.ч.: 99 

за инвестиционни предложения и 70 за горскостопански планове и програми. Постъпили са и 457 

други писма (в т.ч. по процедури, контролна дейност), вкл. 32 писма от МОСВ. 

 

Извършени са 5 планови проверки на условия в решения по ОВОС/преценка ОВОС. Утвърдени 

са и 2 годишни доклада за изпълнение на мерки по издадени становища по ЕО. Извършени са и общо 

22 проверки, в т.ч. 12 планови и 10 извънредни, по ЗБР, ЗЛР, ЗЗТ, ЗГМО и др. 

 



Направление Биологично разнообразие и защитени територии 
- Изпратени в Спасителен център-Стара Загора Зеленонога водна кокошка и Керкенез 

- Направени са 8 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове в Община Тетевен, за които има 

разпределени количества за 2013 г. от цвят лечебна иглика - билка от лечебно растение под специален 

режим на опазване и ползване. При проверките не са констатирани нарушения. 

- Съставени са 39 акта за установяване на административно нарушение по Закона за лечебните 

растения на билкозаготвители, които не са представили в РИОСВ – Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и наличните през 2012 г. количества билки, в законоустановения  срок - 

20.01. на текущата година. 

- Съставен е акт за установяване на административно нарушение по Закона за биологичното 

разнообразие за  кастрене на защитено вековно дърво-черница в с. Крушовене, Община Д. 

Митрополия. 

- Съставен е акт за установяване на административно нарушение по Закона за биологичното 

разнообразие за извършено разораване на имот с начин на трайно ползване “пасище, мера”, в 

границите на ЗЗ “Река Вит” BG 0000181 без да се уведоми на най-ранен етап РИОСВ – Плевен по реда 

на чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на ППП / ИП с 

предмета и целите на опазване на защитените зони. Нарушени: чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗБР. 

 

Компонент Почви: 
През м. април по компонент почви са извършени 8 проверки: 7 планови проверки с 3 

предписания, които подлежат на последващ контрол и 1 извънредна проверка (последващ контрол по 

дадени предписания от комплексна проверка по сигнал за замърсяване на терени с пресен торов отпад 

в землището на гр. Искър).   

 

Съставени наказателни постановления: 
1."Овеком-маркет" 

ЕООД - търговия с 

хранителни и 

нехранителни стоки 

5000 чл.156, ал.1 

във вр.чл.120 

от ЗУО 

Не е изпълнило предписания, дадено на основание 

чл.120 от ЗОУ - да представят в РИОСВ-Плевен 

документи в изпълнение на задълженията на 

дружеството по чл.14 и чл.59 от ЗУО. 

2- ФЛ, с.Асеновци, 5000 чл.156, ал.1 

във вр.чл.113, 

ал.3 от ЗУО 

Не е изпълнил предписание дадено на оснавание 

чл.113, ал.3 от ЗУО - да се преустанови незабавно 

нерегламентираната дейност по приемане, 

съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС 

3-ФЛ, гр.Искър 1000 чл.128в от 

ЗБР 

НЕ е уведомил на най-ранен етап РИОСВ-Плевен 

преди провеждането на гола сеч върху цялата площ 

на имота, които попада в ЗЗ. 

4-ФЛ, с.Гривица 2000 чл.128в от 

ЗБР 

НЕ е уведомил на най-ранен етап РИОСВ-Плевен 

преди провеждането на гола сеч върху цялата площ 

на имота, които попада в ЗЗ. 

5- ВТПК "Единство-

93" АД,с.Обнова – 

земеделско 

производство 

200 чл.124, ал.1 от 

ЗБР 

Извършила разораване и частично засяване със 

земеделска култура в поземлен имот. Имота попада 

в ЗЗ, обявена със З-д н аМОСВ, съгласно която в 

границите на ЗЗ се забранява залесяването на 

ливади, пасища и превръщането им в обработваеми 

земи. 

6. -"Г и Б-2007" 

ЕООД земеделско 

производство 

200 чл.124, ал.1 от 

ЗБР 

Извършило залесяване със земеделска култура в 

поземлен имот които попада в ЗЗ, обявена със З-д 

на МОСВ, съгласно която се забранява 

залесяването на ливади, пасища, както и 

превръщането им в обработваеми земи 

7.-ФЛ с.Крушовене 200 чл.125, ал.1 от 

ЗБР 

Окастрил изцяло вековно дърво-черница обявено 

за природна забележителност със З.д на МГОПС. 

8-  ФЛ - гр.Плевен 100 чл.74 от ЗЛР Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представила в 

РИСВ-Плевен информация обобщена за 

изкупените, реализираните и налични количества 

през 2012г. Билки 

 


