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През 2010 г. бе въведен комплексен подход по отношение контрола на обектите. Ком-

плексните проверки по всички компоненти и фактори на околната среда са приоритетни, тъй 

като предоставят цялостната картина за екологичното състояние на контролирания обект, и 

съкращават човешките и финансови разходи на РИОСВ – Плевен.  

През изминалата година са планирани и извършени комплексни проверки на 18 обекта 

и 56 съвместни проверки (едновременно по 2 компонента или фактори на ОС). За извърше-

ните комплексни проверки са изготвени доклади, които са публикувани на Интернет страни-

цата на РИОСВ – Плевен, на адрес: http://riew-pleven.eu/. 

Проверени са всички 27 оператори на обекти с издадени комплексни разрешителни по 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и 8 обекта с издадени разрешителни по 

чл. 104 от ЗООС на територията на РИОСВ – Плевен.  

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

среда през 2010 год. за контролираната от РИОСВ – Плевен територия: Плевенска и Ловешка 

област, са извършени общо 1401 проверки на 1281 обекта. За сравнение през 2009 година, 

броят на извършените проверки е бил 1718, което е с 317 броя (между 18.5 %) повече спрямо 

2010 г. В таблица 18. е дадено разпределението на предвидените и извършени проверки и 

обектите за контрол през 2010 г., по компоненти и фактори на околната среда: 

 Таблица 18.  

 Планирани 

обекти за 

контрол с 

плана за КД 

за 2010 г. 

 

Планирани 

проверки с 

плана за КД 

Проверени 

обекти 

Извършени 

проверки 

Брой екс-

перти, из-

вършили 

проверките 

КР 27 27 27 27 16 

Води 80 95 80 95 2 

Въздух 164 184 164 184 4 

Отпадъци 381 434 381 434 7 

ОВОС 19 19 13 13 12 

Химикали 72 78 71 77 3 

Разрешителни 

по чл. 104 от 

ЗООС 

8 9 8 9 3 

Биоразнообразие 209 231 209 231 5 

Подземни богат-

ства 

59 59 59 59 2 

Почви 32 35 32 35 1 

Шум 50 50 50 50 1 

ЗЛР 50 50 50 50 2 

ЗПООЕЩ 119 119 119 119 2 

Комплексни 

проверки 

18 18 18 18 16 

ОБЩО: 1288 1408 1281 1401 27* 

* През 2010 г. броя на експертите от специализирана администрация на РИОСВ – Плевен с контролни функции 

е бил общо: 27.  
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Извън утвърдения план за контролна дейност на РИОСВ – Плевен, през 2010 г. 

са направени 159 бр. извънредни проверки: 

• По жалби и сигнали на граждани – 94 бр. проверки. 

• По Заповеди на Министъра на околната среда и водите – 32 бр. 

• Други: 33 бр. (по Заповеди на областен управител, държавни приемателни коми-

сии, Закон за подземните богатства, заявления за издаване на документи за дейнос-

ти с отпадъци и други). 

През 2010 год. за нарушения на екологичното законодателство са издадени 56 броя 

наказателни постановления за 69 800 лева. През 2009 год. броя на наказателните постановле-

ния е  60, на обща стойност 63 250 лева. Видно е, че наказателните постановления са намале-

ли с 4 броя, но стойността на наложените глоби е увеличена с 6 550 лева. Наложените санк-

ции по чл. 69 от ЗООС през 2010 год. са 14 броя, а за 2009 год. са били 10 броя.  

Издадени са 2 заповеди за прекратяване действието на наложени имуществени санк-

ции, за 2009 год. са били 5 броя.  

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

с операторите, разяснителни и информационни кампании, както и налаганите глоби и санк-

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

изискванията 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 фирми-

те, които въвеждат международни стандарти и системи за управление в областта на опазва-

нето 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 предс-

тавяне на резултати от проведен собствен мониторинг и неспазване на нормативно установе-

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

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

наблюдават при влизане в сила на нов нормативен документ, или при изтичане на срок за 

привеждане в съответствие. Обикновено след санкциониране на виновните лица и предприе-

мане на коригиращи действия, операторите стриктно изпълняват задълженията си. 

През 2010 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили общо 117 жалби и сигнали на граждани. 

Броя на жалбите е: 32, а на сигналите: 85. Всички те са разгледани от РИОСВ – Плевен, като 

12 жалби и 11 сигнала са препратени до съответните общински или други администрации, по 

компетентност. Постъпилите жалби и сигнали, извън компетентността на РИОСВ – Плевен е 

около 20 % от общия брой. 

За сравнение през 2009 год. са постъпили общо 108 жалби и сигнали на граждани (39 

жалби и 69 сигнала). Броя на жалбите е намалял, докато се е увеличил броя на сигналите за 

екологични нарушения.  

През 2010 год. няма сигнали за административни нарушения или за корупция в РИ-

ОСВ – Плевен. 

 

 

 


