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

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 34 проверки на 34 обекта, дадени са 

2 предписания.  

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 19 обекта са направени 19 планови проверки.  

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 15 обекта са направени 15 извънредни проверки, дадени са 2 предписания.  
От тях: 

• По жалби – 1 бр.; 

• по сигнали – 3 бр.; 

• по искане на МВР/прокуратурата – 1 бр.; 

• последващ контрол – 3 бр.; 

• други – 7 бр. в т. число за прилагане на ПАМ, за пломбиране на савак,  проверки, съвместно с други 

проверки в района и др. 

 
АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
През отчетния период са извършени 2 бр. планови и 1 бр. извънредна комплексни проверки по повече 

от един компонент или фактор на околната среда, при които е дадено 1 бр. предписание. 

 

Проверки по КПКЗ: 
- Старткерамик ООД  - Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - 

извънредна проверка /Прилагане на ПАМ/ 

 

Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори” 
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

- 05.12.2014 г. – Участие в Програмен съвет на Община Троян за оценка и управление на КАВ, 

прието Задание за разработване на общ. програма за КАВ. 

- Изготвено писмо до Кмета на Община Плевен с искане за провеждане на заседание на 

Програмния съвет за КАВ, за обсъждане отчета на цялостното изпълнение на Общ.програма 2011 – 

2014 г. по чл. 27 от ЗЧАВ и задание за предстоящото актуализиране на програмата. 

- Изготвена и представена в МОСВ и ИАОС във връзка с периодична оценка на състоянието на 

КАВ е информация за концентрациите на ФПЧ10 за предходния м.11.2014 г., за 3 бр. автоматични 

измервателни станции (АИС) за мониторинг  на въздуха – в Плевен, Ловеч, Никопол.  

- Публикувана е на интернет-сайта на РИОСВ – Плевен на месечна информация за 

обществеността (за м.11.2014 г.), за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от 

РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с предходни периоди, с графично и таблично представяне на 

данните. 

  

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

През месец декември 2014 г. са изготвени 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за 

предходния м.11.2014 г. - на „Златна Панега Цимент” АД - 4 бр. и „Топлофикация Плевен” ЕАД - 3 бр. 

Анализирани са резултати от 43 бр. протоколи (пробовземни точки) за измерване на емисии в 

атмосферния въздух, представени със 12 бр. доклади за СПИ. 

Проведена е 1бр. извънредна проверка за уточняване на брой и разположение на пробовземни 

точки. 

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

Проведени са 4 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а в 

търговски обекти 3бр. и един автосервиз От описаните проверки 1 бр. е  в рамките на КПКД. 

 

Участия в Държавни приемателни комисии – 1 бр. 



 

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

ЗЗШОС: 

Изготвени са 3 бр. вътрешни становища по процедури за ЕО и ОВОС и 1 бр. становище по 

проект за КР. Изготвен и съгласуван с РЛ – Плевен е график за контролен мониторинг на шум в 

околна среда през 2015 г. 

 

Направление “Опазване на водите”: 
През м.декември са направени 3 бр. извънредни проверки,  от които 2 бр. индивидуални 

проверки  по компонент води и участие в  1 бр. КПКД. Проверките са във връзка с: писмо на ВиК 

Плевен за разпломбиран савак на авариен канал на ПСОВ - 1 бр.,  съставяне на констативен протокол 

за налагане на  санкция по ЗООС  - 1 бр., участие в комплексна проверка по сигнал   - 1 бр.  През 

периода е направено предложение за налагане текуща санкция на "Мис Петра" ООД, база за риболовен 

туризъм гр.Тетевен. Експертите са взели участие в 4 броя ДПК на строежи в области Плевен и Ловеч. 

 

Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии  с ОХВ”: 
През декември са извършени общо 2 бр.  проверки чрез участие в КПКД, от които  1 бр.  

планова и 1бр. извънредна по спазване на изискванията на Регламент  REACH и Наредбата за реда и 

начина на  съхранение на ОХВ.   

През отчетния период   не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и 

екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ. 

 

Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”: 
През отчетния период са извършени общо 11 проверки по управление на отпадъците, от които 7 

бр. планови и 4 бр. извънредни. Извънредните проверки са във връзка с подадена жалба за 

нерегламентирани дейности с отпадъци - 1 бр., по искане на МВР- 1 бр. и последващ контрол по 

дадени предписания - 2 бр. Съставен е 1 бр. АУАН във връзка с констатирано нарушение на ЗУО - за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци - на "Радмари груп" ЕООД.  

Започнаха проверки на складовете за негодни ПРЗ на територията на област Ловеч по Заповед 

на Областен управител на област Ловеч и Окръжна прокуратура Ловеч. Проверени са складовете за 

негодни ПРЗ на територията на община Ловеч. Предстои изготвяне на доклад и предприемане на 

мерки. 

По компонент почви  е взето участие в  2 комплексни проверки по изпълнение на условия в 
решение по ОВОС и по преценка ОВОС с възложител на ИП Дайрект Петролеум България ЕООД. Във 

връзка с изпълнение на програмата за почвен мониторинг – ІІІ ниво – локални почвени  замърсявания - 

2014 г., в ИАОС е предоставена актуална информация за състоянието на складовете за съхранение на 

негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) (регистър) на територията на 

област Плевен и област Ловеч. Информацията е изготвена съвместно с експерт по опасни отпадъци в 

РИОСВ – Плевен, след съгласуването й от РД ПБЗН Плевен и Ловеч и ОДБХ Плевен и Ловеч, както и 

по информация от общините. През м. декември са изготвени и връчени 5 броя АУАН-и на нарушители 

по Закона за опазване на околната среда във връзка с опазването на почвите от вредни изменения, 

изразяващи се във физическа деградация - последици от изгаряне на стърнища и растителни остатъци.. 

 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
През периода  в РИОСВ – Плевен са издадени: 

- 3 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  

- 1 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

- 3 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО 

- 16 решения по ОС по ЗБР 

- 77 бр. писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС; 

 

За направление "ЕО и ОВОС": 

- 7 бр. писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС (преценяване 

необходимостта от ЕО – 1 бр. и ОВОС - 3 ), в т.ч. 3 бр., че не може да се проведе процедура; 

- 15 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в 

обхвата на глава 6 от ЗООС; 



- 5 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и 

неточности по процедурите; 

- 4 бр. писма до БДУВДР за консултации – становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно 

допустимостта на ИП спрямо режимите определени в утвърдените планове за управление на речните 

басейни и планове за управление на риска от наводнения; 

- 5 бр. писма до РЗИ за 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; 

- 3 бр. писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда глава 

6 от ЗООС 

- 4 други писма (смяна на възложител и др.); 

 

Извършени 6 планови и 1 извънредна проверки  по изпълнение на условия в решения по ОВОС, в т.ч. 

4 на място и 3 по документи. 

 

Направление Биологично разнообразие и защитени територии: 
Извършена е извънредна проверка на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс" за уточняване границите на 

пещери Проходна, Темната дупка, Свирчовица и Банковица. Извършена е проверка на природната 

забележителност и във връзка с подаден сигнал за изкъртване и изнасяне на уникални скални 

образувания. Беше установено, че дейността се извършва извън границите на защитената територия. 

Сигналът е изпратен по компетентност на Министъра на икономиката и Кмета на Община Луковит. 

Изпратен е екземпляр от защитен вид от Приложение №3 на ЗБР-  Горска улулица от гр. Троян, обл. 

Ловеч в Спасителен център-Стара Загора. 

Извършена е планова проверка на  зоопарк - гр. Ловеч, както и извънредна проверка по документи на 

зоомагазин, гр. Плевен, на "Медика 96" ООД, гр. Плевен. Съставен е 1 бр. АУАН за предлагане за 

продажба на нерегистриран екземпляр от вид по чл. 90 от ЗБР - папагал Жако. 

 Извършена е проверка по сигнал ОИК-3-118/25.11.2014 за изкупуване на лист бръшлян без 

позволително в билкозаготвителен пункт в гр. Луковит, с отг. Г. Горанов. При проверката нарушения 

не са установени. 

Постъпили са 52 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи 

провеждане на сечи. 

 

Издадени наказателни постановления: 
 

Обект НП, лв. 
Нарушена 
разпоредба 

Описание на нарушението 

"Технокороза" АД, 
гр.Ловеч 5000 

чл.156, ал.1 
във вр. 

чл.119, ал.7 
от ЗУО 

Не е представило в срок  до 19.6.14г. Работни листа за 
класификация на отпадъци, с което не е изпълнило 
предписание на РИОСВ-Плевен за извършване на 
класификация на всички генерирани от дейността на 

дружеството отпадъци по реда на Н-ба №3 за 
класификация на отпадъците. 

"Инвестрой-груп" 
ЕООД, гр.Левски 7000 

чл.35, ал.3 и 5 
във вр. 

чл.136, ал.2, 
т.3 от ЗУО 

Извършва нерегламентирано събиране натрупване на 
отпадъци от производствен и битов характер, както в ПИ, 
така и съседни на него, без регистрация по чл.35 от ЗУО. 

"МАРИЦА ОЛИО" АД, 
гр.Пазарджик 3000 

чл.155, ал.2, 
във вр. чл. 
166, т.3 от 
ЗООС 

Не е изпълнило дадено предписание по т.1 от КП, на 
основание чл.155, ал.2 от ЗООС, а именно: да преустанови 
заустването на битови и производствени отпадъчни води 

от предприятието в р.Дъбнишка бара. 

"Микси голд" ООД, 
гр.Ловеч 1400 

чл.29, ал.2 
във вр. 

чл.134, ал.1, 
т.2 от ЗУО 

извършва нерегламентирано изгаряне на неопасни 
отпадъци- кабели. Управителя е разпоредил изгарянето и 
участва в изгарянето на отпадъчен проводник с произход 

"Черно море" АД. 

"Микси голд" ООД, 
гр.Ловеч 7000 

чл.35, ал.3 и 5 
във вр. 

чл.136, ал.2, 
т.3 от ЗУО 

извършва дейности по събиране и третиране на отпадъци 
без разрешение по чл.35 от ЗУО. Дружеството е приело 
отпадъчен кабел, без наличие на разрешение за дейности 

с отпадъци. 



"Нармаг" ООД, 
гр.Плевен 1400 

чл.29, ал.2 
във вр. 

чл.134, ал.1, 
т.2 от ЗУО 

Извършва нерегламентирано изгаряне на неопасни 
отпадъци- излезли от употреба гуми, компоненти от 
моторни превозни средства /брони/, отпадъчни 
изолационни материали, пластмасови туби и др. 

"Феникс Инверс" 
ООД, гр.София 7000 

чл.71, ал.2 
във вр. чл. 
136, ал.2, т.4 
от ЗУО 

Не изпълнява условие определено в разрешение за 
деайности с отпадъци издадено от директора на РИОСВ-

Плевен: Съхраняването на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване да се извършва на 

площадки, които да са снабдени с навес или 
съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени 

контейнери. 

ЕТ "Камелия 
Алексиева" 

с.Български извор 3000 

чл.35, ал.3 и 5 
във вр. 

чл.143, ал.1, 
т.1 от ЗУО 

Извършва дейности по събиране и съхраняване на 
излезли от употреба моторни превозни средства, 

компоненти и материали от ИУМПС на неразрешени за 
това места - на площадка, извън разрешената с решение 

по (ЗУО. 

ФЛ 300 
чл.133, ал.1, 
т.3 от ЗУО 

Съхранява 6 броя ИУМПС в частен имот на бащата на г-н 
Джантов в различна степен на разкомплектоване, без да 

има издаден документ по чл.35 от ЗУО. 

"Радмари груп" 
ЕООД, гр.Червен 

бряг 1400 

чл.29, ал.2 
във вр. 

чл.134, ал.1, 
т.2 от ЗУО 

Извършва нерегламентирано изгаряне на неопасни 
отпадъци- гума. В периода 11.11- 12.11.2014г. 4 вани са 

нарязани за скрап. 

"Медика 96" ООД, 
гр.Плевен 500 

чл.101, ал.1 
от ЗБР 

При извършена проверка на зоомагазин е констатирано, че 
в магазина се предлага за извършване на търговски 
сделки един нерегистриран екземпляр от вида Кралско 
жако, за който не са представени документи, доказващи 

законния му произход. 

"Силва Ууд" ЕАД, 
гр.Ловеч 500 

чл.18, т.1 от 
ЗЧАВ във вр. 
чл. 36, ал.1 от 

ЗЧАВ 

През 2013г. Ръководството на дружеството не е изпълнило 
нормативно определено изискване за провеждане на 

собствени периодични измервания на емисии, изпускани 
от комина на водогрейна котелна инсталация. 

 

Директор РИОСВ – Плевен:  

 
ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ 

 


