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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. АВГУСТ 2021 г. 

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

от осъществената контролна дейност 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Засилен превантивен контрол: 

 През м. август са издадени 10 бр. решения по чл. 18 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 67 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.  

 В РИОСВ - Плевен са постъпили 44 бр. уведомления за Горскостопански програми, 

План извлечения и Технологични планове за залесяване. 

 По глава шеста на Закона за опазване на околната среда, са издадени 6 бр. решения за 

преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за прекратяване на процедури по 

ОВОС и ЕО, 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от ЕО.  

 Изготвени са общо 7 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста 

на ЗООС. Постъпили 80 уведомления за инвестиционни предложения, планове и 

програми, като за 70 бр. е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

 Проведени са консултации, изготвени са информации, справки и др. 

Tекущ контрол:  

Извършени са 9 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- 1 екземпляр от вида Малък воден бик от с. Ъглен, 2 екземпляра от вида Черношипа 

ветрушка (Керкенез) от с. Бели Осъм и с. Бреница, 2 екземпляра от вида Бял щъркел от гр. 

Искър и с. Бохот, 1 екземпляр от вида Орко от с. Черни Осъм, 1 екземпляр от вида 

Градска лястовица от с. Реселец, 1 екземпляр от вида Голям ястреб от гр. Плевен, които са 

изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане; 

- 1 екземпляр от вида Бял щъркел (опръстенен в Унгария), от гр. Плевен, за който е 

установено, че е във видимо добро състояние, поради което е пуснат на свобода до р. Вит. 

През отчетния период са направени 5 планови проверки за изпълнение на условия в 

решения за преценяване необходимостта от ОВОС, от които 4 бр. по документи, 1 бр. на 

място. 

Във връзка със сигнал, подаден в Министерски съвет, за състоянието на р.Вит в 

района на „Боаза“ е направена извънредна проверка с експерти на БДДР. Изготвен е 

отговор до лицето подало сигнала и МС, с копие до МОСВ. 

 

Последващ контрол и извънредни проверки: 

През м. август 2021 г. са направени общо 32 извънредни проверки по ЗЧАВ, ЗОИК, 

ЗУО, ОХВ, ЗБР, и ЗООС. 

 

АУАН и наказателни постановления месец август 2021 г. 

Съставен е един АУАН №012/31.08.2021г. на Васил Кирчев Костов от гр.Плевен – за 

това, че съхранява нерегламентирано отпадъци от ИУМПС, материали и компоненти от 

тях, без издадено разрешение по чл.67 от ЗУО.  

 



 
2 

 

Влезли са в сила  две наказателни постановления, общо за 1100 лева. 

Издадено е едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция по чл. 69, 

ал.1 от ЗООС, в размер на 512,13 лева (месечно).  

 

Връчени са за изпълнение 2 заповеди за налагане на принудителна административна 

мярка (ПАМ). 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената 

месечна контролна и административно наказателна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец август 2021 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 20 бр. проверки (17 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. 

проверки по фактор „шум” и 1 бр. по фактор „изменение на климата“) в  17 бр. обекти. 

Съставени са 18 бр. протоколи, в т.ч. 9 бр. протоколи от индивидуални проверки, 6 бр. 

протоколи от проверки в рамките на КПКД, 3 бр. проверки на обекти с КР. От 

извършените 20 бр. проверки, 15 бр. са планови и 5 бр. са извънредни, в т.ч.:  

 3 проверки по жалби/сигнали (1 индивидуална и 2 КПКД);  

 1 проверка по писмо на МВР;  

 1 проверка по писмо на ИАОС. 

През отчетния период не са издадени предписания. 

Проверени са 2 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 11 бр. 

източници (горивни и технологични). 

През отчетния период не е имало необходимост от актуализиране на публичния 

регистър на инсталациите, извършващи дейности с разтворители от обхвата на 

Приложение 1 към Наредба №7/2003г. 

Внесено е 1 бр. предложение за отмяна на текуща санкция, заради прекратена дейност 

на технологичен източник, експлоатиран от „Проект строй 1“ ЕООД. 

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

проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии. 

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; 

 на сайта на РИОСВ – Плевен е публикувана ежемесечна информация, за нивата на 

ФПЧ10 за предходния месец и в сравнение с предходните две години. 

Експерти от направлението взеха участие в: 

 4 бр. държавни приемателни комисии; 

Изготвени са 9 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти за месец август 2021 г.: 

 Проверки на производители, вносители, търговци и потребители на смеси за 

нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване на 

емисиите от летливи органични съединения при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти; 

 Участия в проверки по жалби и сигнали за миризми и неорганизирани емисии. 
 

Води 

През м.август 2020 г. са извършени 20 бр. планови проверки, от които:  

 17 бр. индивидуални проверки на обекти, формиращи отпадъчни води,  
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 1 бр. участие в КПКД, 

 2 бр. участие в КПКЗ. 

Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от 10 обекта, в изпълнение на 

Заповед №РД-962/20.12.2019 г. на МОСВ. 

През отчетния период са направени 8 бр. извънредни проверки, както следва: 

 5 бр. индивидуални проверки по постъпили сигнали, 

 1 бр. участие в съвместна проверка по искане на Община Плевен, 

 1 бр. проверка на язовир в гр. Ябланица, по искане на Община Ябланица, 

 1 бр. проверка, последващ контрол за изпълнение на предписание. 

Във връзка с постъпилите в РИОСВ Плевен сигнали е направена организация за 

извършване на проверки съвместно с БДДР, РЛ Плевен, съответната община. Изготвени 

са отговори до сигналоподателите, водена е кореспонденция с други институции, които 

имат отношение към сигналите – БДДР, ОДБХ, ИАРА.  

При проверките са дадени общо 9 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда.  

През периода е предоставена писмена информация на ОД на МВР Ловеч, по сигнал с 

вх.№ ОИК-3-82/03.08.2020 г. за умряла риба в р. Осъм. Дадена е информация във връзка 

разследване на ОСл.С Ловеч. 

Изготвена е информация за МОСВ за изпълнение на задължения, произтичащи от 

Директива 91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места на 

територията, контролирана от РИОСВ Плевен. Предоставена е информация за 

съответствие с изискванията на качеството на заустваните отпадъчни води от големи и 

средни ВиК оператори през 2019 г. 

В Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на 

водите регулярно се въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и контролен 

мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване.  

През м. август са изготвени 10 становища по процедури ОВОС и ЕО, 1 становище до 

БДДР относно процедура за издаване на разрешително за заустване. 

През отчетния период не са правени предложения за налагане на текущи санкции по 

реда на ЗООС, няма съставени АУАН по ЗВ. 

Акцент в контролната дейност през периода са: 

 5 бр. проверки по постъпили сигнали, 

 информация за МОСВ за изпълнение на задължения, произтичащи от Директива 

91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места на 

територията, контролирана от РИОСВ Плевен. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени две  планови  проверки на оператори с КР. 

Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР, становища по процедури по ОВОС. 

Дадени са общо 9 предписания. 

 

Химикали 

През август 2021 г. са извършени общо 8 бр. проверки, от които 3 бр. планови 

индивидуални проверки, 4бр. планови КПКД по спазване на законодателството по 

химикали, 1 бр. извънредна проверка по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС. Извършената 

извънредна проверка е във връзка със Заповед № РД0390/15.07.2021 г.  на Директора на 

РИОСВ, гр. Плевен за прилагане на превантивна принудителна административна мярка 

(ПАМ), изразяваща се в спиране от експлоатация и пломбиране на 3 броя неизползвани 

резервоари на територията на „Българска Петролна Рафинерия“ ЕООД, гр. София с 

местонахождение на площадката гр. Плевен, Западна индустриална зона. При 

експлоатация на горе цитираните резервоари и след прилагане на правилото за сумиране 

на опасните вещества и опасни отпадъци на територията на площадката по Приложение 
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№ 3 на ЗООС, капацитетът на съхранение ще надвиши праговите количества, определени 

в приложението, и ще доведе до класификация на предприятие „Българска Петролна 

Рафинерия“ ЕООД с нисък или висок рисков потенциал по реда на Глава 7, Раздел І на 

ЗООС, без да е изготвена и/или представена информация, изисквана по този раздел и 

наредбата по чл. 103, ал. 9  от ЗООС. Към настоящия момент дружеството не предвижда 

експлоатация им, поради което е приложена превантивна принудителна административна 

мярка. 

При извършените проверки са дадени 2 бр. предписания за представяне на оценка на 

безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси на площадката, 

документирана по формата утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на МОСВ. За 

спазване на законодателството на Регламент REACH са проверени 5 бр. потребители по 

веригата. Извършени са проверки в 2 бр. обекти за наличие на изделия със съдържание на 

опасни вещества, за които са въведени забрана и ограничаване на производството, 

пускането на пазара и употребата, съгласно Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите 

органични замърсители (УОЗ) и на изделия със завишено съдържание на вещества, 

предмет на забрана и ограничаване по Приложение 14 и 17 на Регламент 1906/2007 

(REACH). Не се констатира наличие на посочените в нотификациите изделия. 

През периода са изготвени доклади от извършените проверки, становища по текущи 

процедури по 99б) от ЗООС на 3 предприятия с класификация нисък рисков потенциал, 

на етап процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Извършена е 1 бр. планова проверка по спазване на законодателството за екологична 

отговорност. Дадено е 1 бр. предписание за изготвяне на собствена оценка по екощети. 

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

замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН. 

 

Управление на отпадъците 

През месец август 2021 г. експертите, извършващи контрол по управление на 

отпадъците, извършиха 14 бр. проверки, в това число: 

 8 бр. индивидуални планови проверки; 

 3 бр. участие в планова проверка на условия в КР 

 7 бр. извънредни проверки  

Извънредните проверки са във връзка със: 

 сигнал ОИК-3-64/26.07.2021 г., за замърсени участъци на места за временен отдих 

на път Е-83 – Русе-София в участъка на област Плевен; 

 сигнал ОИК-3-67/03.08.2021 г. за замърсен участък по поречието на река Гривица; 

 уведомление от МБ Ловеч, относно внос на МПС от „ИЛКО” ЕООД – Троян, с 

искане за експертна оценка;  

 извънредна проверка на "Феникс Инверс" ООД във връзка с писмо на МОСВ с вх. 

№  5103/25.08.2021 г.;  

 проверка по сигнал с вх. № ОИК-3-58/12.07.2021г. Плевен "Балабаир"; 

 по жалба с вх. № ОИК-2-10/21.07.2021 г. са извършени две проверки на обекта в с. 

Рибарица. 

При направените проверки са дадени общо 6 бр. предписания. 

За периода са издадени разрешения и регистрационни документи по чл.35 от ЗУО, в 

това число: 

 3 бр. издадени изменения и допълнения на разрешения по чл. 67 от ЗУО  

 1 бр. издаден отказ за изменение и допълнение на разрешение по чл. 67 от ЗУО 

 4 бр. издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и 

транспортиране на отпадъци 

 2 бр. издадени изменения и допълнения на регистрационни документи по чл. 78 от 

ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци. 
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 Прекратена е регистрацията и издадения регистрационен документ за дейности с 

отпадъци на „Феникс Плевен“ ЕООД, поради влезли в сила 2 бр. НП по АУАН от 

2020 г. 

Утвърдени са 116 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на 

Наредба 2. Въведени в Excel формат са 184 идентификационни документи за транспорт на 

опасни отпадъци.  

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

При констатирани несъответствия със законодателството са дадени предписания за 

преустановяване на нарушенията.  

При извършена проверка на място по подаден сигнал за нерегламентирани дейности с 

компоненти и части от ИУМПС е съставен 1 бр. АУАН. 

 

Изготвен е доклад до Министъра на околната среда и водите, във връзка с писмо изх. 

№ 129/20 г. – ІІ от 27.07.2021 г. на ВАП за възлагане на проверка по постъпили статии от 

журналистката Валя Ахчиева в сайта „Биволъ“. 

Издадена е Заповед № РД-0359/06.08.2021 г. за налагане на принудителна 

административна мярка (ПАМ) на „Феникс Плевен“ ЕООД, за отстраняване и извършване 

на екологосъобразно третиране на отпадъци с код 19 12 12 по нотифокация № IT 010861, 

на площадка на ул. „Северна“ № 18, гр. Плевен, в 30-дневен срок от получаване. 

Заповедта е връчена на 12.06.2021 г. 

Информация за предприетите действия и Заповед № РД-0359/06.08.2021 г. е 

изпратена до Окръжна прокуратура – Плевен. 

Във връзка с Меморандум за изпълнение на т. 7, ал. 2 от Закона за управление на 

отпадъците – обратно третиране на отпадък с код 19 12 11*, на площадка на ул. „Северна“ 

№ 18, гр. Плевен, са изпратени писма до „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, с копие до РИОСВ – 

Монтана. 

Информация за предприетите действия по изпълнението на меморандума е изпратена 

до Специализирана прокуратура, по писмо пр.пр. № 20/2020 г. от 09.08.2021 г. 

 

Почви 

През м. август 2021 г. са извършени 2 планови проверки.  

Взето е участие в: 

 1 планова проверка по КПКЗ на обект с издадено КР, дадени са 2 предписания по 

компонент почви, сроковете на които не са изтекли. 

Взето участие в 1 комисия по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските 

земи в ОД Земеделие - Ловеч. 

Изготвена е информация до Областния управител на област Ловеч, касаеща складове 

за негодни ПРЗ на територията на областта. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 7 

вътрешни становища по процедури по ОВОС и ЕО като 1 от тях е и по компонент Земни 

недра. 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за 

състоянието на складовете за негодни ПРЗ. 

 
ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността през месец август беше процедирането в кратки срокове на 

инвестиционни предложения свързани с производствени и рекреационни дейности, 

площадки за дейности с отпадъци, с мерки за закупуване на техника и технологично 

оборудване за земеделски стопанства, инвестиции в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и туристическа инфраструктура. Изготвена е оценка качеството 

на ДОВОС за ИП „Добив и първична преработка на варовици за строителни материали от 

находище "Гечовското", в землището на с.Бежаново“, проведени са консултации по 
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Доклад за обхват на ЕО на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A 

Румъния – България 2021 - 2027 г.и др. 

През периода са постъпили 10 бр. уведомления от общини за ИП за ремонт на улици, 

изграждане на уличен водопровод, ремонт на общински сгради, закриване и рекултивация 

на общинско депо Никопол и други.  

За периода в „ЕО и ОВОС“ са постъпили общо 80 бр. уведомления за ИП/П/П, 9 

искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО и др. 

Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 бр. решение за 

прекратяване на процедури и 5 решения за преценяване на необходимостта от ЕО. 

Изготвени са 8 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС, оценка на качеството на ДОВОС за ИП: „Добив и първична преработка на 

варовици за строителни материали от находище "Гечовското", в землището на 

с.Бежаново“. За 70 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По 

текущите процедури са получени 33 бр. становища, от които 4 бр. от БДДР, 19 бр. от РЗИ, 

3 бр. от ИАОС, 1 бр. от МОСВ, 6 бр. от други институции.  

Направени са 5 планови проверки за изпълнение на условия в Решения за 

преценяване необходимостта от ОВОС и 1 извънредна проверка по сигнал. Изготвен е 

отговор по сигнала. Взето е участие в ДПК за строеж: Преносен газопровод от КВ 

„Дерманци“ до КВ „Батулци“.  

През периода не са давани предписания и не са съставяни АУАН.  

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена територия - защитена местност 

"Кайлъка", гр. Плевен, във връзка със съгласувана дейност – провеждане на Мото събор 

на Сдружение "Мото клуб Огнени сенки" – Плевен. Нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. планови проверки на защитени зони (ЗЗ) във връзка със: 

- спазване режима от заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002095 "Горни Дъбник - 

Телиш" - проверен е ПИ № 72206.79.6, з-ще с. Телиш, общ. Червен бряг, с НТП „Пасище“; 

нарушения не са установени; 

- спазване условията в Решение № ПН 125-ОС/2020 г. и Решение № ПН 82-ОС/2020 г. 

на РИОСВ-Плевен, с които са съгласувани Горскостопански програми, попадаща в ЗЗ 

BG0000240 “Студенец” и BG0000240 “Студенец”, с възложители - физически лица; 

нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на основание чл. 15(3) от Наредбата за ОС, 

във връзка с подадено уведомление за съгласуване на инвестиционно предложение 

"Извършване на рибностопанска дейност, чрез използване и стопанисване на 

съществуващ рибарник в ПИ 03366.517.48, 03366.513.35, 03366.513.36, 03366.513.34, 

03366.515.29, 03366.517.51, м. „Лунгата“, земл. гр. Белене". Имотите попадат в ЗЗ 

BG0000396 „Персина“. Целта на проверката е да се установи достоверността на 

информацията от Уведомлението по отношение състоянието в момента на рибарниците, 

вкл. има ли местообитания на Горчивка - вид, предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 

„Персина“. В проверката участва представител на ИБЕИ – БАН, София. Установено е, че 

рибарниците са в различно състояние – някои са пресъхнали, а в други има вода, вкл. 

находище на защитен растителен вид – Щитолистни какички. Предстои изготвяне на 

становище от ИБЕИ – БАН, София, за наличие на местообитания на Горчивка. 

Извършени са 9 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- 1 екземпляр от вида Малък воден бик от с. Ъглен, 2 екземпляра от вида Черношипа 

ветрушка (Керкенез) от с. Бели Осъм и с. Бреница, 2 екземпляра от вида Бял щъркел от гр. 

Искър и Бял щъркел от с. Бохот, 1 екземпляр от вида Орко от с. Черни Осъм, 1 екземпляр 

от вида Градска лястовица от с. Реселец, 1 екземпляр от вида Голям ястреб от гр. Плевен, 

които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане; 
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- 1 екземпляр от вида Бял щъркел (опръстенен в Унгария), от гр. Плевен, за който е 

установено, че е във видимо добро състояние, поради което е пуснат на свобода до р. Вит. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на екземпляри от видовете Японски жерав 

(2 екз.) (от с. Сопот) и Хибридна ара – Харлиголд (от с. Радишево), попадащи съответно в 

Приложения А и Б на Регламент 338/97, във връзка със Заявления за издаване на 

регистрационни карти. 

Извършени са 4 бр. извънредни проверки на защитени дървета: 

- 2 бр. проверки на дървета от видовете Цер и Космат дъб (земл. с. Горни Дъбник); 

- 2 бр. проверки на четири дървета от вида Летен дъб (в два имота в с. Г. Желязна, 

собственост на физ. лице). Едната от проверките е по сигнал ОИК-3-70/09.08.2021 г. за 

паднали клони от защитено дърво и нанесена щета върху ограда. Установено е, че два 

екземпляра са необратимо увредени, за което са предприети действия за заличаването им 

от регистъра на защитените дървета. 

Извършени са 6 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Борима, 

общ. Троян (2 бр.), гр. Пордим, общ. Пордим (2 бр.), с. Вълчитрън, общ. Пордим (2 бр.). 

Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-71/202 г. на РИОСВ-

Плевен за отглеждане на сърни и елени в с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, от 

физическо лице. Установено е, че сигналът е неоснователен – на посочения адрес няма 

условия и не се отглеждат сърни и елени, а само домашни животни. 

 

АУАН и наказателни постановления месец август 2021г. 

Съставен е АУАН №012/31.08.2021г. на Васил Кирчев Костов от гр.Плевен - за това, 

че съхранява нерегламентирано отпадъци от ИУМПС, материали и компоненти от тях, 

без издадено разрешение по чл.67 от ЗУО. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. 

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

НП № 009/28.07.2021г. на „О скари“ ООД гр. Плевен – като оператор на стационарни 

хладилни инсталации, които съдържат или зависят от флуорсъдържащи парникови  

газове, не е представил в РИОСВ Плевен в срока по чл. 36 от Наредба  № 1/17.02.17г до 

15.02.21г годишен отчет за флуорсъдръжащите парникови газове  по приложение № 9 към 

чл.35 от посочената по-горе Наредба. Нарушение на чл. 34 и, ал.24 от ЗЧАВ във вр с чл.35 

и чл.36 от Наредбата № 1/17.02.2017 г. Размерът на наказанието е 1000.00 лв. 

НП № 010/29.07.21г на Калин Пешев Укупейчев от с.Торос, ул.“Вълчо Русковски“ № 

5  като билкозаготвител извършва първична обработка на билка – 20 кг цвят липа чрез 

сушене, без да уведоми РИОСВ Плевен, че има организирана билокзаготвителен пункт на 

същия адрес  до започване на дейността по изсушаване ,както и не води книга за 

наличните количества изсушена билка, която да е регистрирана в инспекцията. 

Нарушение по чл. 74 от ЗЛР. Размерът на наказанието е 100.00 лв.  

 

Издадени НП за налагане на текущи/еднократни санкции: 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-123-6/12.08.2021г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „ПЕЛТИНА”ООД, гр.София (за 

Консервна фабрика, находяща се в гр.Искър, общ.Кнежа). 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 зо 

заустване, издадено но дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 512,13 лева. 

Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№ 

3142(4) от 08.07.2021г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-

ЕС-18 от 19.07.2021г. 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 
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околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни 

норми и ограничения.  

Предложението за налагане на санкция (вх.№ 3142(8)/23.07.2021г. на РИОСВ-Плевен) 

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

наредба. Наказателното постановление №И-9-123-6/12.08.2021г. на директора на РИОСВ-

Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№3149(9)/12.08.2021г. 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

През месец  август 2021 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 20 бр. проверки (17 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. 

проверки по фактор „шум” и 1 бр. по фактор „изменение на климата“) в  17 бр. обекти. 

През м.август 2020 г. са извършени 20 бр.планови проверки  по Закон за водите. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена територия - защитена местност 

"Кайлъка", гр. Плевен, във връзка със съгласувана дейност – провеждане на Мото събор 

на Сдружение "Мото клуб Огнени сенки" – Плевен. Нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. планови проверки на защитени зони (ЗЗ). 

 

Бизнеса  

През м. август в РИОСВ - Плевен са постъпили 44 бр. уведомления за 

Горскостопански програми, План извлечения и Технологични планове за залесяване. 

Постъпили 80 уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми. 

 Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за 

прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО, 5 решения за преценяване на 

необходимостта от ЕО.  

 Изготвени са общо 7 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава 

шеста на ЗООС.  

 

Обществеността  

 Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през периода 

от 01.08 до 31.08 2021 г. 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 месец август 2021 г. 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. 

 През месец август са постъпили и обработени 20 бр. сигнала, като 7 от тях са 

изпратени по компетентност до други държавни и общински структури. Постъпили 

са 2 бр. жалби, които са препратени за предприемане на действия по 

компетентност. По два от сигналите действията ще приключат през следващия 

отчетен период. 

 

 

 

Приложение – таблична част. 


