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Във връзка с прилагането на действащата нормативна уредба по опазване на околната 

среда през 2009 г. за контролираната от РИОСВ – Плевен територия – Плевенска и Ловешка 

област са извършени общо 1 718 проверки и са дадени 1 442 предписания. В сравнение с 2008 

година, броят на извършените проверки е с 45 по-малко, а на дадените предписания – със 110 

по-малко.  

Предвид малкия процент намаление в броя на проверките (2,6 % спрямо 2008 г.), може 

да се счита, че като цяло обема на работа се е запазил. Увеличила се е работата по обработване 

на информация и докладване, в т.ч. във връзка със задълженията произтичащи от Директивите 

на Европейската общност в областта на опазване на околната среда. 

Таблица 26 – Справка за извършените проверки от РИОСВ – Плевен  
през 2008 г. и през 2009 г. 

Извършени проверки 2008 г. 2009 
Опазване чистота на атмосферния въздух 368 288 

Води 180 184 

Земи, почви и земни недра  181 145 

Биологично разнообразие и защитени територии 305 411 

Управление на отпадъците 596 531 

Опасни химически вещества 106 115 

Комплексни проверки, ОВОС и КР 27 44 

Проверки, общо за РИОСВ: 1 763 1 718 

През 2009 г. са съставени 73 акта за нарушаване на екологично законодателство. През 

2008 г. броя на актовете е 76. Издадени са 60 наказателни постановления на обща стойност 

63 250 лева.  

Наложени са 10 санкции на основание по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 12 577,11 лв. 

За сравнение, през  2008 г. за контролираната от РИОСВ – Плевен територия са наложени 17 

санкции на обща стойност 132 858, 45 лв. Издадени са 5 заповеди за прекратяване действието 

на наложени имуществени санкции.  

Анализът показва, че в резултат от провеждания през годините контрол, консултации с 

операторите, разяснителни и информационни кампании, както и налаганите глоби и санкции, 

може да се твърди, че почти всички оператори вече познават добре, прилагат и спазват изиск-

ванията на действащата нормативна уредба по опазване на околната среда и водите, включваща 

13 закона и над 150 наредби, които постоянно се променят. Расте броя на фирмите, които въ-

веждат международни стандарти и системи за управление в областта на опазването на околната 

среда. Това говори за повишената активност и екологична отговорност на самите оператори. 

Най-често срещаните нарушения са неспазване на сроковете за отчитане или за предста-

вяне на резултати от проведен собствен мониторинг и неспазване на нормативно установени 

срокове по задължения на операторите, в това число за представяне на информации или док-

ладвания свързани с прилагането на различни директиви. Най-много такива нарушения се наб-

людават при влизане в сила на нов нормативен документ, или при изтичане на срок за привеж-
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дане в съответствие. Обикновено след санкциониране на виновните лица и предприемане на 

коригиращи действия, операторите стриктно изпълняват задълженията си. 

През 2009 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили  39 жалби и 69 сигнала за нарушаване на 

екологичното законодателство. В сравнение с 2008 г. броят на жалбите е намалял с 3, а броят на 

сигналите с 6. За всички са извършени своевременни проверки, по време на които са дадени 

общо 77 предписания и са съставени 5 акта. Констатирано е, че само 12 от жалбите (30 %) и 28 

от сигналите (40 %) през 2009 г. са били основателни и от компетентността на РИОСВ.  

През 2009 г. няма сигнали за административни нарушения или за корупция в РИОСВ – 

Плевен. 

 

 


