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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. април 2021 г. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Засилен превантивен контрол: 

- През м. април са постановени 15 бр. Решения – 12 бр. по чл. 18 и 2 бр. по чл. 2, ал. 5 

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). 

- През м. април са издадени 148 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. април в РИОСВ - Плевен са постъпили 60 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План извлечения. 

- Издадени са 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 6 решения за 

преценяване необходимостта от ЕО и 3 решения за прекратяване на процедура. 

- Изготвени са общо 2 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава 

шеста на ЗООС. През периода са постъпили 128 уведомления за инвестиционни 

предложения, от тях за 110 бр. е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

През април експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 69 проверки на 68 обекта 

в т. ч. 44 планови проверки и 25 извънредни проверки. Съставени са 28 предписания. 

 

Извършена е извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр от 

защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Бял щъркел от землището на с. Слатина, общ. 

Ловеч. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане.  

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  април 2021 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 23 бр. проверки, в т.ч. 19 бр. проверки по компонент 

„въздух“, 3 бр. проверки по фактор „шум“ и 1 проверка по фактор „изменение на 

климата“. Съставени са 19 бр. протоколи, вкл. 11 протокола от индивидуални проверки, 6 

протокола от КПКД и 2 протокола от проверки на обекти с КР. Така описаните проверки 

включват 17 планови и 6 извънредни проверки. Извънредните проверки са свързани с 4 

проверка за намаляване  на санкция по чл.69б от ЗООС, 1проверка по сигнал, 1 проверка 

за присъствие на СПИ. 

Издадени са  5  бр. предписания, едно от тях е изпълнено, 4 са с неизтекъл срок за 

изпълнение. 

Проведени са планови контролни измервания за 9 броя източници на емисии на 

замърсители на въздуха, в 2 обекта. 

Проверени са 3 бр. протоколи от СПИ, представени с 3 бр. доклади, оценени са за 

съответствие с изискванията на Наредба №6/1999 г.  

Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади и 3 бр. 

протоколи за оценка на годишни доклади, за проведени СНИ на емисии. 

Не са правени актуализации на публичния регистър на инсталациите, извършваща 

дейност от обхвата на приложение № 1 на Наредба 7/2003г. 
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Предложени са за утвърждаване и са утвърдени 7бр Планове за управление на 

разтворителите. 

През отчетния период е внесени следните 4 предложения за намаляване на текущи 

санкции за превишени НДЕ, по реда на чл.69б от ЗООС. 

Във връзка с периодичната оценка на КАВ са изготвени: 

- Месечен доклад за концентрации на ФПЧ10 в АС – Плевен, Ловеч и Никопол и 

дейностите на РИОСВ и съответните общински администрации, за намаляване 

нивата на ФПЧ10, за предходния месец. 

- Тримесечна справка за концентрациите на ПАВ в АИС Плевен, за І тримесечие на 

2021 г.; 

- Тримесечен доклад за състоянието на КАВ в гр. Никопол по обслужване на 

Съвместна българо-румънска система за контрол на КАВ, за І трим. на 2021 г.; 

- Шестмесечен доклад за КАВ по показател ФПЧ10 (за отоплителен период 

01.10.2020 – 31.03.2021 г.)  

Изготвени са общо 12 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, 

по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти за месец април 2021 г.: 

 Проверка (въвеждане, редактиране и потвърждаване) на данни за предходната 

2020г. за оператори на инсталации, работещи с разтворители в Информационната 

система за инсталациите, източници за ЛОС. 

 Изготвена и изпратена обобщена годишна информация по прилагане на ПМ по 

наредбата по чл.11а от ЗЧАВ за 2020г. 

 Извършена е планова проверка на големите горивни инсталации в териториалния 

обхват на РИОСВ – Плевен. 

 

Води 

През месец  април 2021 експертите от направление „Опазване на водите” са 

извършили/участвали в общо 8 бр. проверки. 

През отчетния период са извършвани 3 бр. планови проверки на обекти, формиращи 

отпадъчни води. От тях 1бр. индивидуална проверка и 2 бр. участие в комплексни 

проверки на обекти с издадено комплексно разрешително. 

Извършени са 5бр. извънредни проверки, от които 2 бр. проверки за налагане  на 

санкция по чл.69 от ЗООС, 1 бр. във връзка с писмо на РУМВР – Ловеч и 2 бр. по 

постъпили сигнали. 

Във връзка с извършените проверки са направени 5 бр. предписания. 

По постъпили сигнали в РИОСВ са изготвени 2 бр. отговори до сигналоподателите. 

През отчетния период има 2 бр. предложения за налагане на санкции по реда на 

ЗООС. Изпратена е покана за съставяне на АУАН по ЗВ на юридическо лице.  

В Геоинформационната система за управление на водите и докладване /ГИСУВД/ 

регулярно се въвеждат протоколи от собствен и контролен мониторинг на отпадъчни 

води на обектите с издадени разрешителни за заустване, както и констативни протоколи и 

протоколи от извършените проверки през отчетния период. 

През отчетния период са изготвени общо 16 бр. вътрешни становища по процедури 

ОВОС, ЕО и КР.  

Акцент в дейността през периода е изготвения Регионален  доклад за състоянието на 

околната среда през 2020 г., част Води.  

Извършени извънредни проверки по постъпили сигнали. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени четири  планови  проверки на оператори с 

КР. Дадено е едно предписание, издадени са две становища по глава VI от ЗООС, взето е 

участие в един брой ДПК .  
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Химикали 

През април 2021 г. са извършени общо 7 бр. проверки по спазване на законодателството 

по химикали и контрол на риска от големи аварии, от които 5 бр. планови и 2 бр. 

извънредни проверки. За проверявания период са дадени общо 10 бр. предписания, 

касаещи представяне на справки за химикали, изготвяне на оценка на съхранение по 

формата на Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, 

представяне на доклад за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС. Проведен е  извънреден 

последващ контрол в „Полихим СС“ ЕООД на дадени предписания с писмо изх. 

№5855(1)/ 23.10.2020 г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с издадено от 

директора на ИАОС изх. №УК-667/01.03.2021 г. потвърждение по чл.103, ал 6 от ЗООС 

на извършена класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС на предприятие с висок рисков 

потенциал „Полихим СС“ ЕООД. Връзка с подаден сигнал с вх. № ОИК-3-20/2021 г. за 

наличие на големи количества негодни за употреба химикали е извършена комплексна 

проверка с експерт по управление на отпадъците в „Емос“ АД, гр. Ловеч. На 

представляващия дружеството са дадени предписания по ЗУО за класификация на 

отпадъка и предаването им на лице с документ по чл.35 от ЗУО.  

Проведен е планов  контрол  на 5 бр. потребители по веригата по Регламент 

1907/2006 (REACH). В обект е извършен контрол на използвания от дружеството за 

производствени нужди дихлорментан (вписване 59 от Приложение ХVII на  Регламент 

1907/2006 (REAСH като разтворител за отстраняване (почистване чрез отмиване) на 

пигменти.При извършената проверка в производството се констатира, че се спазват 

условията, посочени във вписването -  съхранява се в херметично затворен резервоар, 

отработения дихлорметан чрез шланг се отвежда в плътно затворен контейнер.  

Използването на разтворителя е в напълно затворена система. Осигурена е подходяща 

вентилация във помещенията, няма възможност за емисии в работната среда. Осигурени 

са подходящите лични предпазни средства и инструкции за работа с разтворителя. 

Работниците са запознати с инструкцията и ИЛБ на дихлорметана.  

Извършени са 6 бр. проверки за спазване на реда и начина на съхранение на 

опасните химикали, не се констатираха несъответствия. Проведен е контрол в 5 бр. 

предприятия, които не са класифицирани като предприятия с рисков потенциал за 

спазване на изискванията на Глава 7, Раздел І на ЗООС, дадени са 2 бр. предписания за 

представяне на доклади по чл.103, ал.1 от ЗООС. 

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.  За отчетния период не е плануван контрол по прилагането на  

ЗОПОЕЩ. На територията на РИОСВ  Плевен не са констатирани случаи на причинени 

екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за 

прилагане на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ. 

 

 

Управление на отпадъците 

През месец април са извършени 10 броя извънредни проверки. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 5 предписания на лица, пускащи на пазара опаковани 

стоки и 2 предписания по сигнали. 

За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили пет сигнала. За всички са предприети 

съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност.   

От извънредните проверки 1 бр. за продуктови такси във връзка с писмо на МОСВ с изх. 

№ 05-08-1052/06.04.2021г. на "Бани и кухни" ООД, гр. Плевен, 1 бр. за продуктови такси 

във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05-08-1052/06.04.2021г. на "Техногруп БГ" ООД, 

гр. Плевен, 1 бр. за продуктови такси във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05-08-

1052/06.04.2021г. на "Спарки Елтос" АД, гр. Ловеч, 1 бр. по писмо на МОСВ с вх. № 
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2380/06.04.2021г. на лица, пускащи на пазара опаковани стоки във "Фърничър" ЕООД, гр. 

Троян, 1 бр. по писмо на МОСВ с вх. № 2380/06.04.2021г. на лица, пускащи на пазара 

опаковани стоки в "Здравкомерс-04" ООД, гр. Плевен и 1 бр. по писмо на МОСВ с вх. № 

1052/06.04.2021г. на лица, пускащи на пазара опаковани стоки в "Анса Борима" ООД, с. 

Борима. 

Съставен е АУАН № 008/12.04.2021г. на физическо лице, с. Крушовица за съхраняване и 

разкомплектоване на 3 бр. ИУМПС, материали  и компоненти от тях, съхранявани в 

различна степен на разкомплектоване без наличие на документ по чл.35 от ЗУО. 

Издадени са 1 бр. нов регистрационен. Извършена е класификация на 30 отпадъка. 

Проверени и въведени в Excel формат са 135 идентификационни документи за транспорт 

на опасни отпадъци. Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и 

др. 

Изготвени писма до три общини за дължими обезпечения по чл. 60 от Закон за 

управление на отпадъците (ЗУО) и др. кореспонденция. 

 

Почви 

 

През м. април са извършени 8 планови проверки на складове за съхранение на 

негодни и излезли от употреба ПРЗ. Дадени са 2 предписания, сроковете на които не са 

изтекли. 

Във връзка с планов контрол по документи на складове за съхранение на негодни и 

излезли от употреба ПРЗ са изготвени 2 предписания с писма за 8 склада общо. 

Взето е участие в 1 комисия за определяне размера и границите на нарушен терен, в 

следствие на добив на подземни богатства (ПБ) от находище с приключила концесия за 

добив на ПБ,  съгласно разпоредбите на ППЗОЗЗ и на Наредба № 26 за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване 

на хумусния пласт. 

Изготвена е информация по компонент почви за Доклада за околната среда за 2020 

г. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 25 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ (вкл. по ГДОС за 2020 г.), като 1 

от становищата по ЕО е и по компонент земни недра. 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за 

състоянието на складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по БШПС.  
 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността на направлението през м.април беше процедирането в кратки 

срокове на инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с мерки 

за енергийна ефективност, изграждане на канализационни колектори, реконструкция на 

общински пътища, ремонт и изграждане на обществено значими сгради и други.  

Постъпили са 14 уведомления от общини за ИП за производство на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници, изграждане на канализационни колектори, ремонт и 

реконструкция на общински пътища, ремонт и изграждане на обществено значими сгради 

и други. Продължават процедурите по преценяване необходимостта от ЕО на планове за 

интегрирано развитие на общини (ПИРО) Троян и Тетевен. 

 

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 128 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 9 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, Доклад за ЕО на 

Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 

г.  (НПРКТРБ -2030 г.), по който е дадено становище, годишен доклад за прилагане на 

ОУП на гр.Белене и др. 



 
5 

 

Издадени са 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 6 бр. решения за 

преценяване на необходимостта от ЕО  и 3 решения за прекратяване на процедура. 

Изготвени са 2 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 110 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  По текущите 

процедури са получени 13 бр. становища, от които 1 бр. от БДДР, 12 бр. от РЗИ.  

Направена е една планова проверка на място. Няма предписания и АУАН 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 

Извършени са 3 бр. планови проверки на защитени територии относно спазване на 

режима на забрани, определен със Закона за защитените територии и заповедите за 

обявяването им: 

- ЗМ "Кайлъка" – проверен е поземлен имот № 56722.627.1 (вид територия 

„Защитена“, НТП „Обществен извънселищен парк, горски парк“) и е установено 

разораване в част от него. Ще бъдат предприети необходимите действия. 

- ЗМ "Черковното бранище", землище с. Брестово - установено е, че няма нарушения 

на режима на забраните, определен със зап. № 2122/21.01.1964 г. на МГГП; 

- ЗМ "Сопот", землище с. Брестово - установено е, че няма нарушения на режима на 

забраните, определен със зап. № 2122/21.01.1964 г. на МГГП. 

 

Извършена е извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр от 

защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Бял щъркел от землището на с. Слатина, общ. 

Ловеч. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане. 

Извършена е планова проверка на Природонаучен музей - с. Черни Осъм. Нарушения 

не са устновени. 

 

Извършени са 14 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Пелишат, 

с. Ясен, с. Николаево, общ. Плевен; гр. Гулянци, с. Гиген, общ. Гулянци; гр. Ловеч, с. 

Слатина, с. Лисец, с. Брестово, общ. Ловеч;с. Орешак, общ. Троян; с. Глогово, с. Галата, с. 

Гложене, с. Градежница, общ. Тетевен. Нарушения не са установени. 

 

 

АУАН и наказателни постановления месец април 2021г. 

 

Съставен е АУАН №008/12.04.2021г. на физическо лице, с.Писарово – за това, че 

съхранява отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и изляло от употреба електрическо 

и електронно оборудване /ИУЕЕО/, без да има издаден документ по чл.35, ал.1, т.1 и 2 от 

ЗУО. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО; 

 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 

НП №061/23.04.2021г. на физическо лице, с.Черни Осъм – за това, че предлага за 

продажба чрез обява, публикувана на 27.09.2020г. на специализиран интернет сайт за 

продажби-Bazar.bg, два екземпляра от вида Червеношапчест папагал, цетири млади вида 

от Червеношапчест папагал, четири екземпляра от вида Зеленубуза зеленка и четири 

млади вида от Зеленубуза зеленка, което е в нарушение на разпоредбата на чл.8, пар.1 от 

Регламент (ЕО) №338/97 . Нарушение на чл.8, пар.1 от Регламент (ЕО) №338/97 във 

вр.чл.70, т.1, чл.100 и чл.102, ал.2 от ЗБР. Размерът на наказанието е 2 000 лв. 

НП №005/21.04.2021г. на кмета на гр.Плевен – за това, че в качеството си на 

отговорно лице по чл.27, ал.1 от ЗЧАВ , е в неизпълнение на изискването на чл.27, ал.6 от 
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ЗЧАВ на територията на Община Плевен за календарната 2020г. При изпълнение на 

мерките от общинската програма по чл.27, ал.1 от ЗЧАВ. Нарушение на чл.27, ал.9 и 

чл.42а, ал.4 от ЗЧАВ. Размерът на наказанието е 5 000 лв. 

НП №007/20.04.2021г. на „МАЙКРОЛАЙН“ ООД, с.Калейца – за това, че не е 

провело емисионен контрол под формата на собствено периодично измерване (СПИ) на 

емисиите в атмосферния въздух от неподвижен източник, в периода от 01.01.2019г. до 

31.12.2020г. Нарушение на чл.18, т.1 , във вр. чл.36, ал.1 от ЗЧАВ. Размерът на 

наказанието е 200 лв. 

 

Влезли са в сила следните НП: 

НП №003/25.03.2021г. на „Еко Кълекшън“ ЕООД, гр. Плевен – за това, че не е 

изпълнило задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба 1 от 4.6.2014г. за изпращане на 

информация по електр. поща на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр 

по прилож. VII на Регламент (ЕО) №1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО. 

Размерът на наказанието е 2 000 лв. 

 

Наложени текущи/еднократни санкции по чл.69 от ЗООС: 
 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-124-5/26.04.2021г. от директора 

на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „Клеърс”АД,  с.Черковица, 

общ.Никопол, (за обект промишлена инсталация за производство на хартия в 

с.Черковица). 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 комплексното разрешителното, издадено но дружеството. 

Размерът на месечната текуща санкция е 28,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. 

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№ 863(1) 

от 24.03.2021г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ПП-16 

от 13.04.2021г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата 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.№ 2577(1)/14.04.2021г. на РИОСВ-

Плевен) е изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по чл.12, ал.7 от 

горепосочената наредба. Наказателното постановление №И-9-124-5/26.04.2021г. на 

директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е 

издадено НП - с изх.№2577(1)/26.04.2021г. 
 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  

 

Бизнеса  

- За периода са издадени 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 6 

бр. решения за преценяване на необходимостта от ЕО и 3 решения за прекратяване 

на процедура. 

- По мерки са постъпили 7 бр. уведомления за ИП/П/П.   

- Проведени са процедури по 14 уведомления на общини, във връзка производство 

на електроенергия, изграждане на канализационни колектори, реконструкция на 

общински пътища, ремонт и изграждане на обществено значими сгради и др.  

- През м.април са постъпили 46 уведомления за изграждане на ФЕЦ, които не 

подлежат на процедура по реда на ЗООС. 
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- Изготвени са 2 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 110 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

- По традиция, Денят на Земята  беше отбелязан в съвместна кампания на Басейнова 

дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – 

Плевен. Изложби с детски рисунки, на възпитаница на градините „Щурче“, 

„Слънце“ и „Теменуга“, бяха подредени в сградите на Басейнова дирекция и 

РИОСВ – Плевен, а също и в отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей. 

Тези малки изложби ще останат поне един месец. Всяко дете от тези детски 

градини получи грамота за участие в изложбите, подредени в институциите. 

Беше дадено началото на кампания за засаждане на бели рози в детски градини и 

училища в града. Четвъртокласници от начално училище „Христо Ботев“  

организираха онлайн мероприятие с децата от плевенски детски градини. Освен 

песни и танци, свързани с красивата ни планета и опазването на природата, 

инициативата включва и модно дефиле с  дрехи и аксесоари, изработени от 

найлонови торбички, хартия, чували, картон, вестници, пластмаса, списания и 

други ненужни никому вещи. 

В училище „Иван Вазов“ деца представиха пред свои съученици идеи как всеки 

може с малки стъпки да допринесе за опазването на планетата ни. 

В училище „Стоян Заимов“ беше изнесена презентация на тема „Компостирането 

като наша мисия“.   

- 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 

прессъобщения и др.; 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


