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

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 86 проверки на 81 обекта, дадени са 

33 предписания.  

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 55 обекта са направени 57 планови проверки и са дадени 21 предписания.  

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 26 обекта са направени 29 извънредни проверки, дадени са 12 предписания.  
От тях: 

• По жалби – 2 бр.; 

• по сигнали – 6 бр.; 

• последващ контрол – 9 бр. 

• други – 10 бр. в т. число за съставяне на констативни протоколи за санкция, 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 8 бр. планови комплексни проверки по повече от един компонент 

или фактор на околната среда, при които са дадени 3 бр. предписания за класификация на 

новоидентифицирани отпадъци, представяне на отчетна книга за отпадъците и на оценка на 

безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси. 

 

Проверки по КПКЗ – 2 планови проверки: 
- "Джи Еф Еф "АД,гр. Никопол - Промишлена инсталация за производство на хартия. 

- "Рубин Инвест” АД,гр. София,  Инсталация за производство на амбалажно стъкло. 

 

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

- 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.10.2014 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.09.2014 г.), за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, със 

сравнителен анализ с предходни периоди, с графично и таблично представяне на данните. 

- Изготвени са писма до кметовете на общини Плевен и Ловеч за предприемане на активни 

действия и актуални за зимния сезон мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 в изпълнение на 

планираните мерки в програмите за подобряване на КАВ. 

- Изготвено е писмо до “Топлофикация – Плевен” ЕАД със запитване за инвестиционни 

намерения относно несъответстващите на новата наредба за ГГИ парогенератори, във връзка с 

предстоящото влизане в сила на нови норми за действащи ГГИ от 01.01.2016 г. 

- Предприети са оперативни действия по сигнал ОИК-3-113 на 10.11.2014 г. за замърсяване на 

въздуха в гр. Лековит със задушлива миризма на нефтопродукти от предприятие за регенериране на 

отработени масла “Полихим-СС” ЕООД. Изпратено е по факс писмо до Кмета на гр. Луковит за 

извършване на спешна проверка във връзка с достоверността на сигнала, изискано е от оператора да 

представи незабавно по ел.поща снимки на площадката и на изпускащите устройства и записите в 

дневника за регистрирани неорганизирани емисии и/или миризми.  При огледа на производствената 

зона от експерти на Община Луковит, двата факела не са работили и миризми от нефтопродукти не се 

констатирани. По данни на предприятието, инсталацията за вакуумна дестилация е спряна на 

06.11.2014 г. и до 10.11.2014 г. включително не е работила, като на площадката не са установени 

миризми. Несъответствие в температурния режим и понижаване на вакуума, при което е имало 

неорганизирани емисии, е установено и записано във формуляра за 04.11.2014 г., преди спирането на 

инсталацията. 

  



Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

През месец ноември 2014 г. са изготвени 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за 

предходния м.10.2014 г. - на „Златна Панега Цимент” АД - 4 бр. и „Топлофикация Плевен” ЕАД - 2 бр. 

Анализирани са резултати от 5 бр. протоколи (пробовземни точки) за измерване на емисии в 

атмосферния въздух, представени със 4 бр. доклади за СПИ. 

Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.: 

За периода са извършени 7 бр. проверки, всичките индивидуални, в т. число: 1бр. по процедури 

за санкции по чл. 69 от ЗООС, 2 бр. за последващ контрол,  1 бр. за прилагане на ПАМ, 3бр. по сигнал.  

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

Проведени са 6 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а в 

търговски обекти, производители и един автосервиз и 3бр. планови проверки по спазване 

изискванията на Наредба 7/2003г. в предприятие за производство на растителни масла, производител 

на продукти за покрития и мебелно предприятие с консумация на разтворители близка до праговата. 

От описаните проверки 6 бр. са в рамките на КПКД. 

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, 

които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 

№ 842, относно някой флуорирани парникови газове -  извършени са 1 бр. планова проверка. 

Контрол на ЛОС по Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на ЛОС  при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини – извършени са 1 бр. планова проверка.  
 

Извършени са по компонент “въздух” 2 бр. проверки на условия в КР и 1 бр. в решение по ОВОС, в 

рамките на съответните комплексни планови  проверки.  

 

Издадени са общо 3 бр. предписания, в това число:  

 1бр. за предприемане на действия за ограничаване на емисии; 

1бр. за ремонт на 4” клапан-адаптер на бензиностанция; 

1 бр. за  прилагане на мерки за достигане на НДЕ; 

 

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

ЗЗШОС: 

Проведени са 4 бр. проверки по фактор “шум”, в това число: 

- 2 бр. участия в проверки на условия по КПКЗ, на обекти със СПИ на шум в околната среда; 

- 2 бр. участия в проверки на условия в Решения по ОВОС. 

Анализирани са 3 бр. протоколи от контролни и 3 бр. от собствени измервания на показателите 

за шум в околна среда. Не са констатирани превишения на граничните нива на шум, не са издавани 

предписания. 

Изготвени са 6 бр. писма със заключения за резултати от представени протоколи за мониторинг 

на шум. 

 

Направление “Опазване на водите”: 
През м.ноември са направени 6 бр. индивидуални проверки , от които 5 бр.извънредни 

проверки по компонент води и 1 бр. по фактор отпадъци. Проверките по води са: сигнал - 1бр.,  

последващ контрол - 2 бр.,  съставяне на констативен протоколи за налагане на  санкция по ЗООС - 1 

бр.., за отмяна на текуща санкция - 1 бр.  Експертите от направлението са участвали в 2 бр. планови 

проверки на инсталации с комплексно разрешително. През отчетния период са направени 

предложения за налагане текуща санкция на "Софарма" АД и отмяна санкция на "Астарта" ООД 

гр.Плевен. Експертите са взели участие в 2 броя ДПК на строежи в области Плевен и Ловеч. 

 

Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии  с ОХВ”: 
През отчетния период са извършени общо 7 бр. планови проверки, от които  2 бр. 

индивидуални, 5 бр. чрез участие в КПКД . Дадено е  1бр. предписания за изготвяне  на оценка за 

съхранение на ОХВ.  По спазване на изискванията на Регламент REACH са извършени проверки на 7 

бр.потребители по веригата,  от които 1.  потребител по веригата извършващ внос през ИП. По 

прилагането на регламент 850/2004 (УОЗ) са извършени 2 бр. проверки за наличие на SCCPs в 

използвани химичните вещества и смеси, не се констатира наличие на цитираните УОЗ вещества. По 



спазване на изискванията Регламент 648820004 относно детергентите се проведе планов контрол  на 2 

бр. обекти. В проверените ИЛБ на детергенти, съдържащи ПАВ е вписана биоразградимостта им.  

През отчетния период  е извършена  проверка на обект, попадащ под изискванията  Закона за 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)  и е дадено  

предписание за изготвяне на оценка.  

През месец ноември 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 34 проверки по управление на отпадъците, от които 

18 бр. планови и 16 бр. извънредни. При проверките са дадени 18  бр. предписания. Извънредните 

проверки са във връзка с подадени жалби и сигнали за замърсяване с отпадъци - 3 бр., по писмо на 

МОСВ - 2 бр., последващ контрол - 7 бр., по подадени заявления за издаване на разрешение и 

заличаване на площадка от разрешение за дейности с отпадъци, констатирани нарушения - 3 бр. 

Съставени са 6 бр. АУАН във връзка с констатирани нарушения на ЗУО - за нерегламентирано 

изгаряне на отпадъци - на "Микси Голд" ЕООД и "Нармаг" ООД, извършване на дейности с отпадъци 

без разрешително и неизпълнение на условия от издадено разрешително - на "Феникс Инверс" ООД, 

ЕТ "Камелия Алексиева" и "Микси Голд" ЕООД и за неизпълнение на предписание за предоставяне на 

информация за отпадъците - на "Кристалко" ООД.  

През отчетния период, по сигнал, в община Ябланица бе открит нов склад за съхраняване на 

негодни и излезли от употреба ПРЗ. Уточнено бе, че същият е на имот ДПФ-МЗГ, собственост-

Държавна частна, а складът не е нанесен на скицата (с неуточнена собственост).  За уточняване на 

собствеността изпратихме писма до Министъра на МЗХ, ОД "Земеделие" Ловеч, Областен управител 

(ОУ)  на област Ловеч. Получихме информация от кметовете на община Ловеч и община Летница, че 

от два водени на отчет склада за негодни ПРЗ, опасните отпадъци липсват. Уведомени са Окръжна 

прокуратура Ловеч, ОУ на област Ловеч.  

 По писмо на ОУ на област Ловеч участвахме в работна среща по проблеми, свързани със 

складовете за негодни ПРЗ на територията на Област Ловеч. Присъствалите компетентни органи не 

дадоха окончателен отговор относно реда и задълженото лице за установяване на собствеността на 

складовете за негодни ПРЗ, както и на други разгледани проблеми. ОУ на област Ловеч реши 

разгледаните въпроси да бъдат поставени за вземане на решение на Заседание на Регионалния съвет за 

развитие на северозападен район. Във връзка с проблемите  със складове за негодни и излезли от 

употреба продукти за растителна защита на територията на РИОСВ Плевен, изпратихме писмо до 

Министъра на МОСВ. 

 

По компонент почви  сме участвали сме в междуведомствена комисия по  чл.17, ал.1, т.1 от 
ЗОЗЗ в ОД Земеделие гр. Ловеч. Един сигнал е препратен по компетентност. Във връзка с един от  

сигналите, при които е констатирано опожаряване на стърнища, е изпратено писмо до ОС Земеделие - 

Долна Митрополия с цел получавана на допълнителна информация за номера и собствеността и 

ползвателите на имотите, находящи се в масива, който е заснет, за предприемане на 

административнонаказателни мерки по Закона за опазване на околната среда относно опазването на 

почвите от вредни изменения в следствие от изгаряне на стърнища и растителни остатъци. 

 

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

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

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

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

- 11 решения по ОС по ЗБР 

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

 

За направление "ЕО и ОВОС": 

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

необходимостта от ЕО), в т.ч. 2 бр., че не може да се проведе процедура; 

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

обхвата на глава 6 от ЗООС; 



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

неточности по процедурите; 

- 9 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; 

- 7 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; 

- 11 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.); 

- участие в 1 държавна приемателна комисия; 

 

Извършени 17 планови проверки проверки по изпълнение на условия в решения по ОВОС, в т.ч. 5 на 

място и 12 по документи. 

 

Направление Биологично разнообразие и защитени територии: 
Извършена е планова проверка на защитена местност  "Батиловец", с. Брестово. Установено е 

провеждане на сеч, за което е изискано  от собственика да представи необходимите документи. 

Извършена е извънредна проверка на Защитена местност "Кайлъка". При проверката е установено, че 

са поставени метални клинове за скално катерене на скалата между х. Среброструй и ПЗ "Пещера 

Разбитица", в  “Зона за опазване на приоритетни природни местообитания и видове с консервационна 

стойност”, съгласно Плана за управление. Предприети са необходимите действия за установяване на 

собственика на имота.  

Извършени са планови проверка на зоомагазини "Зоосвят" в гр. Троян, и на зоомагазин в гр. Плевен, 

ул. "Иван Вазов". Направено е предписание за предоставяне на документи за произход на папагал 

Жако в зоомагазина в гр. Плевен. 

 Извършени са планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Катунец, в с. Бежаново и в гр. 

Луковит. 

Постъпили са 46 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи 

провеждане на сечи. 

 

Издадени наказателни постановления: 
 

Обект НП, лв. 
Нарушена 
разпоредба 

Описание на нарушението 

ФЛ, гр.Ловеч 500 
чл.81, ал.1, 
т.2 от ЗЗТ 

Извършвал дейност /скално катерене/ в защитена 
територия - Пещера "Проходна". Същият е влязъл в 

пещерата и чрез дейността си е довел до загрозяване на 
пещерата. 

ФЛ 200 

чл.31, ал.1 и 2 
във вр. чл.31а 

от ЗБР 

Не е уведомил на най-ранен етап РИОСВ-Плевен по реда 
на чл.10 от Н-ба за усл. и реда за изв. На ОС. Извършил е 

сеч над 20 % в имот попадащ в ЗЗ. 

ФЛ 300 
чл.133, ал.1, 
т.3 от ЗУО 

Не  е предал ИУМПС на площадка за съхранение или в 
център за разкомплектоване на ИУМПС. В двора си 

съхранява 31бр. 

 

Директор РИОСВ – Плевен:  

 
ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ 

 


