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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през декември 2020 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от 

извършената контролна дейност: 

През декември 2020 г. са извършени 59 проверки на 53 обекта, в т.ч. 41 планови проверки на 

37 обекта и 18 извънредни проверки на 18 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 11 

предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от 

които 5 при планови проверки и 6 при извънредни. От извършените проверки, 2 са комплексни 

проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД). Направени са и 2 

проверки по сигнали. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 3 бр. Становища по ЕО и 2 бр. решения за преценяване необходимостта от ОВОС 

- Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (в т.ч. 7 бр – ОВОС; 1бр. - ЕО). По 89 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата 

на ЗООС. 

- Постановени са 15 бр. Решения: 14 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 20 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за 

ОС). 

- Издадени са 116 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни 

предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

- През м. декември в РИОСВ - Плевен са постъпили 30 бр. уведомления за Горскостопански 

програми и План-извлечения за сеч. 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

- Направени са 39 бр. проверки за месец декември по Плана за контролна дейност. 

- Извършени три проверки на  преносен газопровод „Балкански поток“, по Заповед на МОСВ с 

№ РД-976/ 8.12.2020 г.  Взети са почвени проби от акредитирана лаборатория към ИАОС от 

обект: „Басейн за утаяване на бентонит на км 339+500 /долна площадка/“ към преносен 

газопровод „Балкански поток“. Очакват се резултати от анализите на почвените проби по 

показатели рН и тежки метали 

 

Последващ контрол:  

Извършена е проверка на изпълнението на 2 бр. предписания. 

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 

осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  декември 2020 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо10 бр. проверки (9 бр. по компонент „въздух”, 1 проверка по фактор 

„шум”) в  9 бр. обекти. Съставени са 9 бр. протоколи, в т.ч. 8 бр. протоколи от индивидуални 

проверки и 1 проверка на обект с КР. От извършените 10 бр. проверки, 8 бр. са планови и 2 бр. са 

извънредни, в т.ч.:  
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 1 проверка за присъствие на СПИ;  

 1 проверка по санкция (налагане на текуща санкция).  

През отчетния период е издадено едно предписание. 

Проверени са 7 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 18 бр. източници 

(горивни и технологични) и 1 бр. протокол от контролен мониторинг на СГИ. 

Извършен е анализ на резултатите от провеждан ежемесечен мониторинг на емисиите от 12 

бр. газови кладенци на регионални депа за неопасни отпадъци – Луковите и Троян. 

Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ на 

емисии на „Златна Панега Цимент“ АД и „Топлофикация – Плевен“ ЕАД.  

През отчетния период публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с 

разтворители от обхвата на Приложение 1 към Наредба №7/2003г. е актуализиран във връзка с 

регистрация на 1бр. нова инсталация. 

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади: 

  - Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол 

и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за предходния месец; 

  - Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 за 

предходния месец и в сравнение с предходните две години. 

Експерти от направлението взеха участие в 3 бр. Екологични експертни съвета към РИОСВ – 

Плевен. 

Проверени са 3 бр. протоколи от собствени и контролни измервания на показатели за шум в 

околната среда, изготвени са писма със заключения. Не са установени превишения на приложимите 

гранични стойности. 

Изготвени са 5 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  преписки 

по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

 

Води 

През м.декември са извършени/ взето е участие в общо 4 бр. проверки, от които 1бр. 

индивидуални планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в 1бр. планова 

проверка на инсталация с комплексно разрешително, направени са/взето е участие в 2 бр. извънредни 

проверки. Извънредните проверки са за налагане на текуща санкции - 2 бр.,  При направените 

проверки са дадени 1бр. предписание за привеждане на обектите в съответствие с приложимите 

нормативни документи по околна среда. Предписанието е изпълнено. 

Констативните протоколи и протоколите от контролния и собствен мониторинг на отпадъчни 

води са въведени в Информационната система. 

Изготвени са становища по: процедури по ОВОС, представени планове за собствен 

мониторинг по издадено КР, Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ЕО на 

Националния план за УО.  

Акцент в контролната дейност на направление „води“ за м.декември е извършване на 

извънредни проверки за налагане на текущи санкции. 

 

КПКЗ 

През отчетния период е осъществена една  планова  проверка на оператор с КР. Изготвени са 

доклади от проверки на обекти с КР, становища по процедури по ОВОС. Изпратено е предписание до 

всички оператори с КР във връзка със задължително докладване по ЕРИПЗ. 

 

Химикали и Екощети 

 За отчетния период са извършени 3 бр. планови проверки по спазване на законодателството по 

химикали, от които 1 бр. е КПКД. Извършен е контрол на заявено с инвестиционно предложение за 

производство на етерични масла, което към момента на проверката не е реализирано. Към момента 

производителят на етерични масла няма задължения за извършване на регистрация съгласно 

изискванията на Регламент REACH. Дадени са 2 бр. предписания за спазване на изискванията на 

Регламент REACH.   
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 Извършен е контрол по спазване на изискванията на ЗОПОЕЩ на 2 бр. обекти, дадено е 

предписание за изготвяне на собствена оценка по екощети. Във връзка с провеждането на Осми 

координиран европейски проект (REF-8) на Форума на ECHA за обмен на информация по въпросите 

на прилагането на Регламент REACH и Регламент CLP за контрол на изискванията за електронна 

търговия с химични вещества и смеси е попълнен и изпратен на МОСВ въпросник по прилагането на 

проекта REF- 8.За отчетния период са изготвени 2 бр. доклади от КПКД, становища по процедури по 

ОВОС. Взето е участие в  2 бр. ЕС за ОУП на община Плевен и община Угърчин.  

За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.   

 

Управление на отпадъците 

През отчетния период експертите от РИОСВ Плевен са извършили 10 индивидуални проверки 

( 1 планови и 9 извънредни) по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

Извършената индивидуална планова проверка  е на депо с преустановена експлоатация; 

От извършените 9 извънредни проверки, 

 3 са по писмо на МОСВ; 

 3 са по писмо на ОД на МВР; 

 1 по Заповед на Директора на РИОСВ 

 2 са по последващ контрол 

           При  извършените 10 индивидуални проверки са дадени 4 предписания. 

Взето е участие и в 2 планови проверки по комплексно разрешително на повече от един 

компонент или фактор на околната среда и в 1 бр. планова комплексна проверка по повече от 

един компонент или фактор на околната среда. 

Извършена е проверка от експертите от отдел УООП по трасето на преносен газопровод 

„Балкански поток”. 

През отчетния период е издадено 1 брой НП въз основа на съставен АУАН на  юридическо 

лице по чл. 136, ал.2, т.1 във вр. чл.35 от ЗУО.   

Съставени 5 броя АУАН на две юридически лица. 2 броя   от тях са по чл. 134, ал.1, т. 1 ЗУО 

за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места и 3 броя по чл. 136, ал.2, т. 4 ЗУО 

за неизпълнение на условия, определени в разрешението по чл. 35, ал. 1, т.1 и в регистрационния 

документ по чл. 35, ал. 3 от ЗУО. 

За периода м. декември е взето участие в комисии за проверка и отчитане на 4 реализирани 

проекти от НК „Чиста околна среда - 2020г.“, финансирани от ПУДООС (в общини, кметства, 

училища и детски градини). 

  
 

Почви 
 

През м. декември 2020 г. по компонент почви е взето участие в 1 планова комплексна 

проверка по КПКЗ на обект с издадено комплексно разрешително (КР). При проверката е 

констатирано, че поставените условия в КР, касаещи компонент почви, се изпълняват. 

По искане на ПУДООС е взето участие в 2 огледа на 2 склада за негодни ПРЗ, находящи се в с. 

Дълбок дол, общ. Троян и в гр. Червен бряг, общ. Червен бряг. Същите са  включени в договор 

между ПУДООС и ДЗЗД „Проект пестициди 2019”.  

Във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите през месец декември 2020г. 

са взети почвени проби от акредитирана лаборатория към ИАОС от обект: „Басейн за утаяване на 

бентонит на км 339+500 /долна площадка/“ към преносен газопровод „Балкански поток“. Очакват се 

резултати от анализите на почвените проби по показатели рН и тежки метали. 

Във връзка с постановление на Окръжна прокуратура (ОП)-Ловеч, касаещо централизирания 

склад за съхранение на негодни ПРЗ в с. Карлуково, общ. Луковит, е  изпратена справка в ОП-Ловеч. 

В справката са описани резултатите от извършена извънредна проверка на склада, както и друга 

информация, поискана от страна на прокуратурата. Същата е изпратена и в МОСВ и в ПУДООС. 

 Взето участие в: 
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- 1 комисия за приемане на техническа рекултивация на общинско сметище на територията на 

гр. Червен бряг съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; 

- 3 ЕЕС в РИОСВ Плевен. 

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

замърсявания - 2020 г. (складове за негодни ПРЗ), в ИАОС и в МОСВ е изпратена обобщена 

информация за складовете, находящи се на територията на РИОСВ Плевен (Плевенска и Ловешка 

области). 

За периода по компонент почви са изготвени 5 вътрешни становища по процедури по ОВОС и 

ЕО, вкл. 2 становища, които са и по компонент земни недра. 
  

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността бе процедирането във възможно най-кратки срокове на инвестиционни 

предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с финансиране по Европейски програми, 

внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на електро- и ВиК мрежи, 

пътища, финансирани по оперативни програми. 

Състояха се три ЕС във връзка с процедури по ЕО на ОУП - ве на общини. Издадени за 3 бр. 

Становища по ЕО. 

Проведени са процедури по 5 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на свлачища, улици, паркове и площади, детски 

градини и училища, и други.  

Депозирани са и се водят процедури по 4 уведомления на общини във връзка с планове за 

интегрирано развитие на общините, програми за опазване на околната среда и програми за 

управление на отпадъците. 

 

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 104 бр. уведомления за ИП/П/П/П, 4 

искания за преценяване необходимостта от ОВОС. 

Издадени са 3 бр. Становища по ЕО, 2 бр. решение за преценяване необходимостта от ОВОС. 

Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (в т.ч. 7 бр – ОВОС; 1бр. - ЕО). По 89 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС. 

По процедури са получени общо 5 бр. становища (5 бр. от РЗИ ; 0 бр. от БДДР,).  

Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на община Белене. 

 

Направени са 24 бр. планови проверки по документи за м. декември 2020 г. и 1 бр. извънредна 

на място.  

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Община Плевен, за изпълнение на предписание от 

Констативен протокол № БР-ХП-41/28.08.2019 г. на РИОСВ Плевен за залесяване на подотдел 270-

11, попадащ в ЗМ “Кайлъка“, гр. Плевен и защитени зони BG0000240 "Студенец". Предписанието не 

е изпълнено. Ще бъдат предприети необходимите действия. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - за 

намерени в безпомощно състояние Горска улулица (от с. Добревци, общ. Ябланица) и дневна 

граблива птица (от гр. Червен бряг, обл. Плевен), които са изпратена за лечение съответно в 

Спасителен център-Стара Загора и в клиника "Добро хрумване", гр. София. 

 

Извършена е 1 бр. извънредно проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен, по сигнал с вх. 

№ОИК-3-125/09.12.2020 г. на РИОСВ-Плевен за лоши условия, при които се отглеждат животните. 

При проверката е установено, че сигналът е неосноветелен. 
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Във връзка с писма на МОСВ с вх. № 4823/26.08.2020 г. и вх. № 4823/1/10.09.2020 г. на 

РИОСВ – Плевен относно провеждане на международната операция "Thunder 2020" на 

Международната организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ и Световната митническа 

организация е извършена извънредна проверка през месец октомври в Bazar.bg за продажба на 

екземпляри от видовете Червеношапчест папагал и Зеленобуза зеленка в нарушение на разпоредбата 

на чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕО) №338/97. След установяване самоличността на нарушителя през м. 

декември е съставен 1 бр. АУАН за предлагане за продажба на екземплярите, които нямат 

документи, доказващи законния им произход и такива, указващи начина на придобиването им. 

 

АУАН и наказателни постановления месец декември2020г. 

Съставен е АУАН №061/04.12.2020г. на физическо лице от с.Черни Осъм - за това, че 

предлага за продажба два екземпляра от вида Червеношапчест папагал; четири млади екз. от вида 

Червеношапчест папагал с/у 250лв. и четири езм. От вида Зеленобуза зеленка. чрез обява в OLX.bg, 

което е в нарушение на чл.8, пар.1 от Регламент №338/97. Нарушение на чл.8 пар.1 от Регл.338/97г. 

във вр. чл.70, т.1, чл.100 и чл.102, ал.1 от ЗБР. 

 

Съставен е АУАН №062/18.12.2020г. на „СИЧИСАЛДО С.П.А-клон България“КЧТ - за това, 

че изхвърлило неопасни отпадъци с код 01 05 04- класифицирани по Наредба 2 за класификация на 

отпадъците,  на неразрешено за това място. Нарушение на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУО 

 

 Съставен е АУАН №063/21.12.2020г. на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр.София - за това, че не 

е изпълнило условие по подточка 3 от точка II (По време на строителството) на Решение №7-5/2013г. 

на МОСВ, съгласно което „В зони за специална защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ да се 

извършват сечи на естествената крайречна дървесна растителност само в площите за сервитутите на 

линейната транспортна и енергийна инфраструктура“ и мярка 18. 

Нарушение на 166, т.2 във вр. чл.82 , ал.5 от ЗООС.   

 
Съставен е АУАН №064/29.12.2020г. на „СЪН ТУР“ ЕООД, гр.София - за това, че е в 

нарушение на условие  в разрешение № 08- ДО-396-02/11.03.2019г., относно количеството на 

отпадъците т.1.2. от разрешението за дейности с отпадъци 

Нарушение на 136, ал.2, т.4 от ЗУО. 

 
Съставен е АУАН №065/29.12.2020г. на „СЪН ТУР“ ЕООД, гр.София - за това, че е в 

нарушение на условие – т.12.4 в разрешение № 08- ДО-396-02/11.03.2019г. В разрешението се 

забранява съхраняването на общо количество над 50 тона опасни отпадъци на площадката, в един и 

същ момент от време. 

Нарушение на 136, ал.2, т.4 от ЗУО. 

 
Съставен е АУАН №066/29.12.2020г. на „Феникс Плевен“ ЕООД, гр.Плевен - за това, че е 

изхвърлило отпадък с код 19 12 12 в общински имоти за които няма издаден документ по ЗУО от 

РИОСВ-Плевен. Дружеството изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места. 

Нарушение на 136, ал.1, т.1, предл.1 от ЗУО. 

 
Съставен е АУАН №067/29.12.2020г. на „Феникс Плевен“ ЕООД, гр.Плевен - за това, че 

съхранява отпадък с код 19 12 11* , с което е в нарушение на условие – т.5 на Регистрационен 

документ № 08 – РД – 153/05/14.03.2019г., съгласно което обхващат само методите и технологиите, 

за отпадъците описани в него. Нарушение на 136, ал.2, т.4 от ЗУО. 

 

Издадени НП  и НП за налагане на текуши/еднократни санкции: 

Издадено е НП №056/22.12.2020г. на „Сичилсалдо С.п.А. – клон България”, гр.София - за това, 

че генерираният от дейността на дружеството  производствен отпадък не е предаден на дружество, 

притежаващо разрешение по чл.35 от ЗУО. Нарушение на чл.136, ал.2, т.1 във вр. чл.35 от ЗУО. 

Размерът на наказанието е 7 000лв. 
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Издадено е НП №058/21.12.2020г. на „Доверие Грижа“ ЕАД, гр.Троян - за това, че   не е 

представило в срок до 19.09.2020г. вкл. информация по даденото предписание №1 от КП на РИОСВ-

Плевен, да изготви и представи информация по заповед на Министъра на ОСВ - Приложение №2 и 

таблици с №1,2,3 и 4 за използвани и произвеждани от дружеството химични вещества и смеси за 

2019г. 

Нарушение на чл.35, ал.1, т.2 във вр.чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС. Размерът на наказанието е 1 000 

лв. 

 

Издадено е НП №059/31.12.2020г. на физическо лице за това, че предлага за продажба срещу 

320 лв. два живи екземпляра от вида Зеленобуза зеленка, чрез обява в OLX.bg, което е в нарушение 

на чл.8, пар.1 от Регламент №338/97. 

Нарушение на чл.8, пар.1 от Регламент №338/97 във вр. чл.70, т.1, чл.100 и чл.102, ал.1 от ЗБР.  

Размерът на наказанието е 2 000 лв. 

 

Издадено е НП №060/31.12.2020г. на ИА„Проучване и поддържане на р.Дунав“, гр.Русе - за 

това, че извършва драгиране в р.Дунав посредством градиращи кораби и депониране на драгирания 

материал, като не е уведомила на най-ранен етап РИОСВ-Плевен или МОСВ по реда на чл.10 от 

НУРИОСППИП. 

Нарушение на чл.31, ал.1 и ал.2 и чл.31а от ЗБР. Размерът на наказанието е 100 лв. 

 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-75-19/29.12.2020г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „Софарма”АД, гр.София (за обект Фармацевтичен 

завод, находящ се в с.Врабево, общ.Троян). Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта 

на дружеството във воден обект, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по 

показатели, определени в разрешителното за заустване, издадено но дружеството. Размерът на 

месечната текуща санкция е 189,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Протоколите от 

лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен с вх.№5923 от 23.11.2020г. Констативният 

протокол за установяване на замърсяването №В-ПП-М-54 от 02.12.2020г. на РИОСВ-Плевен е 

съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за за вида, размера и реда за налагане на санкции при 

увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на 

определените емисионни норми и ограничения.  

Предложението за налагане на санкция (вх.№6970/04.12.2020г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено 

и изпратено (представено)  в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното 

постановление №И-9-75-19/29.12.2020г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството 

на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№6970(2)/29.12.2020г. 

 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-108-6/10.12.2020г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на еднократна  санкция  на „ОЛИВА” АД,  гр.Книжа, ул.“Марин Боев“ 

№1, (предприятие за производство на растителни масла, гр.Кнежа). Замърсяване на атмосферния 

въздух с емисии на вредни вещества – въглероден оксид и прах, измерени  в изходящите димни 

газове на парен котел ПКМ 6,5 т/ч пара, с мощност 3.5 MW, на гориво слънчогледова люспа, в 

превишение на нормите за допустими емисии, определени в Наредба №1 от 27 юни 2005г.  

(Протокол от изпитване № 09-1178/06.11.2020г.) е  2901,30 mg/Nm³ и превишава 11,61 пъти 

определената норма за допустими емисии (НДЕ) на въглероден оксид от 250  mg/Nm³., при 

работата на Парен котел ПКМ 6,5 . И превишение на нормите за допустими емисии, определени в 

Наредба №1 от 27 юни 2005г.  (Протокол от изпитване № 09-1178/06.11.2020г.) е  1155,93 mg/Nm³ и 

превишава 7,71 пъти определената норма за допустими емисии (НДЕ) на прах от 150  mg/Nm³., при 

работата на Парен котел ПКМ 6,5 . Превишаването на нормите за допустими емисии е 

констатирано в доклад от 10.11.2020г. от проведено планово контролно измерване, за което е 

съставен КП №ВХ-ЮР-С-063 от 13.11.2020г. Размерът на текущата санкция е 3034,00 лева. 

Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Констативният протокол за установяване на замърсяването 
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№ВХ-ЮР-С-063 от 13.11.2020г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.69а, ал.1,т.3 от ЗООС. 

Предложението за налагане на санкция (вх.№ 6585/17.11.2020г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и 

изпратено (представено)  в сроковете по чл.69а, ал.1,т.4 от ЗООС. Наказателното постановление №И-

9-108-6/10.12.2020г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на 

която е издадено НП - с изх.№6585(1)/10.12.2020г. 

 

 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-126-1/04.12.2020г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на еднократна  санкция  на Кооперация „ОБНОВА”,  с.Черни Осъм, 

ул.“Първи май“ №75, (предприятие на слоести детайли /огънато-слепени/, фурнир и бичени 

материали, намиращо се в с.Черни Осъм, общ.Троян). Замърсяване на атмосферния въздух с емисии 

на вредни вещества – въглероден оксид и прах, измерени  в изходящите димни газове на парен котел 

ПКМ 4, с производителност 2.5 т/ч пара,  в превишение на нормите за допустими емисии, определени 

в Наредба №1 от 27 юни 2005г.  (Протокол от изпитване № 09-1155/06.11.2020г.) е  2073,4 mg/Nm³ и 

превишава 8,29 пъти определената норма за допустими емисии (НДЕ) на въглероден оксид от 250  

mg/Nm³., при работата на Парен котел ПКМ 6,5 . И в превишение на нормите за допустими 

емисии, определени в Наредба №1 от 27 юни 2005г.  (Протокол от изпитване № 1155/06.11.2020г.) е  

292,91 mg/Nm³ и превишава 1,95 пъти определената норма за допустими емисии (НДЕ) на прах от 

150  mg/Nm³., при работата на Парен котел ПКМ 4 . Превишаването на нормите за допустими 

емисии е констатирано в доклад от 10.11.2020г. от проведено планово контролно измерване, за 

което е съставен КП №ВХ-ЮР-С-062 от 12.11.2020г. Размерът на текущата санкция е 615,00 лева. 

Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Констативният протокол за установяване на замърсяването 

№ВХ-ЮР-С-062 от 12.11.2020г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.69а, ал.1,т.3 от ЗООС. 

Предложението за налагане на санкция (вх.№ 6586/17.11.2020г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и 

изпратено (представено)  в сроковете по чл.69а, ал.1,т.4 от ЗООС. Наказателното постановление №И-

9-126-1/04.12.2020г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на 

която е издадено НП - с изх.№6586(1)/04.12.2020г. 

 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-87-9/15.12.2020г. от директора на РИОСВ-

Плевен за налагане на еднократна  санкция  на „МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ” АД,  гр.Плевен, 

ул.“Гривишко шосе, (завод за леене и обработка на детайли от стомана и чугун). Замърсяване на 

атмосферния въздух с емисии на прах, изпускани от Сушилня за кварцов пясък HRC-25 и 

Дробометна камера ,  в превишение на нормите за допустими емисии, определени в чл.11 от Наредба 

№1 от 27 юни 2005г. Дробометна камера в цех „Чистилен“ при работата си превишава нормата за 

допустими емисии на прах, видно от (Протокол от изпитване № 09-1158/26.10.2020г.) е  150,48 

mg/Nm³ и превишава 7,52 пъти определената норма за допустими емисии (НДЕ) на прах от 20  

mg/Nm³. Сушилня за кварцов пясък „HRC“ – 25 в цех „ЗПО“ на гориво природен газ е в  

превишение на нормите за допустими емисии, определени в Наредба №1 от 27 юни 2005г.  

(Протокол от изпитване № 1159/26.10.2020г.) е  317,16 mg/Nm³ и превишава 15,86 пъти 

определената норма за допустими емисии (НДЕ) на прах от 20  mg/Nm³. Превишаването на 

нормите за допустими емисии е установено КП №ВХ-ЮР-С-65 от 18.11.2020г., съставен на база 

протоколи от изпитване №09-1158/26.10.2020г. и №09-1159/26.10.2020г. Размерът на текущата 

санкция е 592,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Констативният протокол за установяване 

на замърсяването №ВХ-ЮР-С-65 от 18.11.2020г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.69а, 

ал.1,т.3 от ЗООС. Предложението за налагане на санкция (вх.№ 6534/20.11.2020г. на РИОСВ-Плевен) 

е изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по чл.69а, ал.1,т.4 от ЗООС. Наказателното 

постановление №И-9-87-9/15.12.2020г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството 

на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№6534(3)/15.12.2020г. 

 

 

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 

обществеността от осъществената контролна дейност: 
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Околната среда 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - за 

намерени в безпомощно състояние Горска улулица (от с. Добревци, общ. Ябланица) и дневна 

граблива птица (от гр. Червен бряг, обл. Плевен), които са изпратена за лечение съответно в 

Спасителен център-Стара Загора и в клиника "Добро хрумване", гр. София. 

 

Бизнеса 

- Издадени са 1 Решение по ОВОС, 2 Становища по ЕО, 1 решение за прекратяване на 

процедура. 

- Проведени са процедури по 5 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на свлачища, улици, паркове и площади, 

детски градини и училища, и други. 

- Изготвени са общо 5 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (в т.ч. 3 – ОВОС, 2 – не подлежи). По 50 уведомления е преценено, че не попадат в 

обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период 

няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда. 

Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите 

политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и 

медиите. През отчетния период, на Интернет страницата на РИОСВ Плевен са публикувани  

предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от 

извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец,  2 бр. 

прессъобщения и др. 

 

Приложение – таблична част. 


