
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

За месец април 2015 г.  

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 110 проверки на 107 обекта, дадени 

са 44 предписания.  

 

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 52 обекта са направени 52 планови проверки, дадени са 21 предписания..  
 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 

На 55 обекта са направени 58 извънредни проверки, дадени са 23 предписания.  

От тях: 

 по сигнали – 14 бр.; 

 по заповеди на МОСВ – 20 бр. 

 по заповед на областен управител – 1 бр. 

 по искане на МВР/прокуратурата – 1 бр.; 

 последващ контрол – 10 бр.; 

 други –12 бр. в т. число  проверки, съвместно с други проверки в региона, проверки по писма на 

МОСВ, проверки по заявления за дейности с отпадъци, изпращане на защитени видове в 

безпомощно състояние в спасителен център, за констативни протоколи за съставяне на санкции 

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. Дадени са 7 бр. предписания за привеждане на дейността в съответствие 

с нормативните изисквания. 

 

Проверки по КПКЗ: 

 „Хибриден център по свиневъдство“ АД,гр. Шумен - планова проверка 

 

Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори” 

Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

Изготвени и представени в МОСВ и ИАОС информации във връзка с периодична оценка на 

състоянието на КАВ: 

 6-месечен доклад за състоянието на КАВ (ФПЧ10) за отоплителен сезон 01.10.2014- 

31.03.2015г.; 

 3-месечен доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав (за гр.Никопол) за І трим. 2015г.; 

 3-месечна информация за нивата на ПАВ в АИС – Плевен за І трим. 2015г.; 

 месечна информация за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол – за м.март 2015г. 

Информацията е публикувана е на интернет-сайта на РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с 

предходни периоди, с графично и таблично представяне на данните. 

 

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния месец - на 

„Златна Панега Цимент” и „Топлофикация Плевен” ЕАД. 

 

Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.: 

За периода са извършени 8 бр. проверки, в т. число: 5 бр. индивидуални и 3 бр. в рамките на 

комплексни проверки. Три от проверките (КПКД) са планови, 5 бр. са извънредни в т.ч. 2 бр. от тях са 

последващ контрол по изпълнение на предписания, 1бр за възобновяване на санкция 2 бр. по сигнали. 

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

Проведени са 2 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата 7/2003г., двете са 

в рамките на КПКД.   



Предложени са за утвърждаване 2 бр. планове за управление на разтворителите. 

Издадено е 1 бр. удостоверение за вписване на промяна в обстоятелствата и 2 бр. удостоверение 

за регистрация на инсталации, извършващи дейности с органични разтворители от обхвата на 

приложение 1 на Наредба 7/2003г. Една инсталация е заличена от регистъра по чл.30л от ЗЧАВ. 

Обработена е и е изпратена годишната информация за 2014г. по прилагането на Наредбата по 

чл.11а от ЗЧАВ в ИАОС в определеният срок. 

 

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 № 517, относно някой флуорсъдържащи парникови газове. 

Извършени са 2 бр. планови проверки и в рамките на комплексна проверка.  

 

Извършени са по компонент “въздух” дейности по условия в КР. 

1 извънпланова проверка по спазване условия на комплексно разрешително. 
Анализирани и приети 6 бр. ГДОС. 

 

Проверки по сигнали и жалби за спазване изискванията на ЗЧАВ 

2 бр. извънредна проверка по сигнали за  

 задушлива миризма от предприятие за производство на метален амбалаж на „Сартен България” 

ООД, в гр.Плевен. 

 за запрашаване на въздуха в следствие работата на асфалтосмесител в асфалтобаза „Кайлъка”, 

с.Радишево; 

 

Издадени са общо 4 бр. предписания, в това число:  

 1 бр. преустановяване на работата на асфалтосмесител до доказване на съответствие с 

емисионни норми;; 

3 бр. – провеждане на СПИ на ЛОС; 

 

Участия в Държавни приемателни комисии – 1 бр. 

 

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

ЗЗШОС: 

Извършени са 2 бр. планови проверки с контролен мониторинг на шум в околна среда, в 

рамките на проведени комплексни проверки. 
Изготвени 3 бр. писма до оператори, за приемане доклади за СПИ на шум и заключения относно 

спазване на граничните нива. 

Изготвени са 5 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО и ОВОС. 
Анализирани са и приети 6 бр. ГДОС, част шум.  

 

Направление “Опазване на водите”: 

През м. април са направени 5 бр. планови проверки, от които: 1 бр. индивидуална проверка, 2 

бр. комплексни проверки, 1 бр. проверка на обект с комплексно разрешително и 1 бр. проверка  по 

фактор отпадъци. Направени са 9 бр.извънредни проверки, от които:   3 бр. проверки по сигнал, 2 бр. 

проверки на  речни легла в  общ. Гулянци и Левски, 1 бр. проверка за  пломбиране на савак на авариен 

канал ГПСОВ Плевен и 3 бр. проверки  за съставяне на констативен протокол за налагане на текуща 

санкция по ЗООС. При проверките е дадено 1 бр. предписание. Взето е участие в  междуведомствена 

комисия по Заповед на Областен управител Област Плевен за проверка състоянието на потенциално 

опасни водни обекти на територията на Област Плевен. 

 

Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии  с ОХВ”: 
Извършени  са общо 7 бр. планови проверки по спазване на изискванията на законодателството 

по химикали и контрола на риска от големи аварии, от които 1 бр. индивидуална, 4 бр. КПКД и 2 бр. 

проверки на обекти  с висок и нисък рисков потенциал по реда на Глава 7, раздел І от ЗООС. 

Извършен е контрол  и срещу локални замърсявания по пътища и населени места на основание чл.12 и 

чл.19 от ЗУО и  контрол на речните легла на основание Заповед РД 114/12.02.2015 г. на Директора на 

РИОСВ Плевен. По спазване на изискванията на Регламент REACH са извършени проверки  на  2бр.  



потребители  по веригата , извършващ "внос" чрез ИП. Няма констатирани нарушения при 

направените проверки. Проведен е последващ контрол за реда и начина на съхранение  от страна на 

Областна администрация Плевен на преместените през 2013 г. опасни химикали от изоставени 

лаборатории в бившето подземно скривалище  в гр. Плевен.  Дадени са указания за предаването им  на 

лицензирани лица  за дейности по ЗУО. По спазване на изискванията на Глава седма, Раздел І на 

ЗООС, комисията по чл.157а  проведе планов контрол  на Петролна база Плевен с оператор Нафтекс 

Петрол ЕООД (обект с висок рисков потенциал) и на Газохранилище Литекс с оператор Литекс АД 

(обект с нисък рисков потенциал).  Петролна база Плевен  е с прекратена дейност от септември 2014г. 

При извършените проверки не се констатираха нарушения на законодателството по предотвратяване 

на големи аварии. Дадено е предписание за представяне на годишен одит на СУМБ. 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 м. април са извършени общо 59 проверки по управление на отпадъците, от които 33 бр. 

планови и 26 бр. извънредни. При проверките са дадени 27 бр. предписания. От извършените 

извънредни проверки, 12 бр. са в изпълнение на Заповед РД-114/12.02.2015 г. на МОСВ, касаеща 

осъществяване на контрол за наличие на нерегламентирани замърсявания в речните легла и 

прилежащите територии на реките на териториите на 12 общини; 5 бр. проверки са извършени на 

"Полихим СС" ЕООД и свързани с него фирми във връзка със сигнал, подаден в МОСВ, 1 бр. проверка 

е по заповед на Областен управител Плевен за назначаване на комисия за незаконно ползван обект на 

територията на гр.Червен бряг, 1 бр. е по подадено уведомление от МВР за констатирана 

нерегламентирана площадка за дейности с ИУМПС, 2 бр. - по жалби и сигнали, 5 бр. - последващ 

контрол. Единият от подадените сигнали касае изгаряне на отпадъци, нерегламентирано изхвърлени от 

завод, намиращ се извън територията на РИОСВ Плевен, за което са уведомени Окръжна прокуратура 

Ловеч и РИОСВ София. 

Съставени са 5 бр. АУАН, от които:  

На кметовете на: 

- община Ябланица – по чл.19, ал.3, т.15, във връзка с чл. 151, ал.2, т.6 от ЗУО; 

- община Плевен – по чл.19, ал.3, т.15, във връзка. с чл. 151, ал.2, т.6 от ЗУО.  

- с. Каменец, община Пордим – по чл. 151, ал.1, т. 4 във връзка с чл. 112, ал.1, т.1 от ЗУО. 

- с. Градежница, община Тетевен – по чл. 151, ал.1, т. 4 във връзка с чл. 112, ал.1, т.1 от ЗУО;  

На физическо лице, извършващо нерегламентирани дейности с ИУМПС. 

 

По компонент почви  през м. април са извършени общо 4 проверки (2 планови и 2 извънредни 

проверки по сигнали). При една от проверките по сигнал, касаещ се за изхвърляне на масла върху 

почвена повърхност е дадено 1 предписание  за предприемане на действия по почистване на 

замърсената почва, изпълнението на което ще бъде проследено чрез последващ контрол.  Взехме  

участие в  1 заседание на комисията по  чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие -Плевен. Изготвена е 

информация по компонент почви във връзка с публикуването на сайта на РИОСВ Доклад за 

състоянието на околната среда за 2014 г. Прегледани са ГДОС за 2014 г. на обекти с комплексни 

разрешителни (КР) и са дадени становища по компонент почви.  

 

 

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

 

- 1 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; 

- 8 бр. решения по ЗБР (в т.ч. чл. 18, чл. 20, чл. 28 и § 2 от Наредбата за ОС) 

- 10 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС; 

- 118 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС (71 бр. изготвени от направление 

ЕО и ОВОС“); 

- 90 бр. крайни писма, че не може да се проведе процедура (по мярка 4.1. от ПРСР); 



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

неточности по процедурите; 

- 8 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; 

- 4 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; 

- 6 други писма (смяна на възложител, удължаване срокове, МОСВ и др.); 

 

Извършени 2 извънредни проверки по сигнал. 

Участие в държавна приемателна комисия. 

 

Направление Биологично разнообразие и защитени територии: 

Извършена е извънредна проверка по сигнал за бракониерска сеч в защитена местност "Булин дол". 

Дадено е предписание на собственика-Община Плевен за обозначаване границите на ЗМ на терена. 

Извършена е е извънредна проверка на ЗМ Костина, с.  Рибарица, по заявление на ДГС Рибарица за 

ветровал и ветролом в иглолистно насаждение. Установени са повреди и в насаждението, 

попадащо на територията на частен имот. 

Извършена е планова проверка на Природонаучен музей - с. Черни Осъм, ул."Стара планина" 

№132. 

Извършена е планова проверка на Зоопарк - гр. Ловеч, находящ се в парк "Стратеш".  

Извършени са 4 бр. извънредни проверки на: екземпляр от вида Боа-удушвач, включен в 

Приложение В на Регламент 338/97, находящ се на Покрития мост (пред сградата на хотел 

"Ловеч"), гр. Ловеч, обл. Ловеч (вкл. проверка по документи във връзка с изпълнение на 

предписание, дадено в протокола от проверката); екземпляри от видове, включени в Приложенията 

на Регламент 338/97, находящи се в зоомагазин "Сорела", ул. "Цачо Шишков" №23, гр.Ловеч, обл. 

Ловеч; екземпляри от видове, включени в Приложенията на Регламент 338/97, находящи се във 

вилна зона в землището на с. Сливек, общ. Ловеч, обл. Ловеч; екземпляри от видове, включени в 

Приложенията на Регламент 338/97, находящи се в зоомагазин "Дария Аквадизайн", ул. "Трети 

март" №35, гр.Плевен, обл. Плевен. Проверките са във връзка с писмо на МОСВ с вх.№1913/2015г. 

на РИОСВ-Плевен. 

Извършена е извънредна проверка за изпращане на защитен вид от Приложение №3 на ЗБР - 1 

екземпляр Домашна кукумявка от гр. Плевен, обл. Плевен в Спасителен център-Стара Загора. 

Извършена е извънредна проверка по сигнал на билкозатготвителен пункт в гр. Тетевен, кв. 

Полатен, за изкупуване на цвят леч. иглика. На пункта не бяха установени билки. 

Извършени са 2 бр.  извънредни проверки на  защитени дървета: Летен дъб в двора на бивша ж.п. 

секция "Ч. бряг", ДП "Железопътна инфраструктура", гр. Ч. бряг, по сигнал за счупен клон и на 

Летен дъб, района на хижа "Липите", с. Николаево, общ. Плевен. 

- Постъпили са  44  бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 

предвиждащи провеждане на сечи. 

 

Издадени наказателни постановления: 
 

Обект НП, лв. 
Нарушена 

разпоредба 
Описание на нарушението 

"Феникс Комерсметал" 

ЕООД, гр.София 
2000 

чл.44 ал.1 и 

ал.2 във вр. 

чл.135, ал.1, т.1 

от ЗУО 

Не води отчетност за отпадъците в периода 12.07.2014г. - 

05.02.2014г. Съгласно изискванията на чл.44, ал.2 във вр. ал.1 от 

ЗУО и Наредба №1 от 04.06.2014г. 

"Българска захар 2002" 

ЕАД 
100 

чл.18, т.1 във 

вр. чл.36, ал.1 

от ЗЧАВ 

Не е провело емисионен контрол под формата на СПИ на 

емисиите в атмосферния въздух от неподвижен източник, в 

периода от 01.01.2013г. До 31.12.2014г. 

"Балкан Паркет" ООД, 

с.Българене 
500 

чл.18, т.1 във 

вр. чл.36, ал.1 

от ЗЧАВ 

Не е провело емисионен контрол под формата на СПИ на 

емисиите в атмосферния въздух от неподвижен източник, в 

периода от 01.01.2013г. До 31.12.2014г. 



ФЛ, с.Лазарово 1400 
чл.133, ал.3, т.3 

от ЗУО 

Извършва нерегламетирано събиране и съхраняване на метални 

отпадъци. Наличните отпадъци, същият е закупувал от жителите 

на селото и е предавал отпадъците в пунктове. 

ФЛ, гр.Ябланица 1400 

чл.133 ал.3 т.3 

във вр. чл.35 

ал.1 от ЗУО 

Извършва дейности с отпадъци от ОЧЦМ без разрешение по 

реда на чл.35, ал.1 от ЗУО. В двора на бивш стопански двор се 

извършва събиране и съхраняване на ОЧЦМ от г-н Николай 

Нинов. 

ФЛ, с.Катунец 800 
чл.31, ал.14 от 

ЗБР 

Като възложител на План-извлечение за което има издадено 

Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие, не е изпълнил условие в същото Решение, а 

именно: Да не се превишава ползването предвидено в План-

извлечението 

ФЛ, с.Калейца 500 
чл.31, ал.14 от 

ЗБР 

Като възложител на План-извлечение за което има издадено 

Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие, не е изпълнил условие в същото Решение, а 

именно: Да не се превишава ползването предвидено в План-

извлечението 

"Тони-1970" ЕООД, 

с.Градежница 
1000 

чл.31, ал.14 от 

ЗБР 

Като възложител на ГСП, за която има издадено Решение за 

преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, 

не е изпълнил условие в същото решение, а именно: Да не се 

превишава ползването, предвидено в ГСП. 

ФЛ, гр.Ловеч 500 
чл.31, ал.14 от 

ЗБР 

Като възложител на ГСП, за която има издадено Решение за 

преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, 

не е изпълнил условие в същото решение, а именно: Да не се 

превишава ползването, предвидено в ГСП. 

ФЛ, гр.Плевен 100 
чл.38, ал.1, т.7 

от ЗБР 

Изложил на публично място в ресторант "Двете сърнета", един 

препариран екземпляр от вида Синявица /защитен вид/ от вида в 

Приложение №3 на ЗБР. 

 
Директор РИОСВ – Плевен:  

 
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА 


