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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през юли 2019 г. 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност 

През юли 2019 г. са извършени 96 проверки на 95 обекта, в т.ч. 51 планови 
проверки на 50 обекта и 45 извънредни проверки на 45 обекта. В рамките на 
осъществения контрол са дадени 20 предписания за привеждане дейността на обектите в 
съответствие с нормативните изисквания, от които 8 при планови проверки и 12 при 
извънредни. От извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един 
компонент или фактор на околната среда (КПКД). 
 
 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 1 Становище по ЕО, 3 решения за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, 1 решение за прекратяване на процедура. 

- Изготвени са общо 56 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 
шеста на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 2 – ЕО, 48 – не подлежи). По 86 уведомления е 
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 
- Постановени са 23 бр. Решения, всички 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). 

- Издадено 1 бр. Решение за прекратяване на процедура по чл. 56 (1) от АПК. 
- Издадени са 120 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. юли в РИОСВ - Плевен са постъпили 85 бр. уведомления за 
Горскостопански програми и План извлечения. 
 

Tекущ контрол:  
Направени са 51 проверки за м. юли 2019 г., по Плана за контролна дейност за 2019 г. 
 

Последващ контрол:  
Направени са проверки по изпълнението на предписания във връзка с чистота на 

пътната мрежа в Община Левски, както и за почистване на замърсени терени в с. 
Александрово. 

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

от осъществената контролна дейност: 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  
През месец  юли 2019 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 12 бр. проверки (11 бр. по компонент „въздух”, 1 бр. 
проверки по фактор „шум” в  11 бр. обекти. Съставени са 11 бр. протоколи, в т.ч. 6 бр. 
протоколи от индивидуални проверки, 4 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 1 
бр. проверки на обекти с КР. От извършените 12 бр. проверки, 7 бр. са планови и 5 бр. са 
извънредни, в т.ч.  

 2 проверки по сигнали;  
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 1 проверка за последващ контрол;  
 1 проверка за присъствие на СПИ;  
 1 проверка по санкция (отмяна на текуща санкция).  

През отчетния период не са издадени предписания. 
Проверени са 3 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 18 бр. 

източници (горивни и технологични). 
Обработени са (въведени, редактирани и потвърдени) данните за отчетната 2018г 

на за 40 бр. оператори на инсталации, работещи с разтворители в Информационната 
система за инсталациите, източници за ЛОС. 

Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за 
проведени СНИ на емисии. 

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

- Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по 
Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІІ тримесечие на 2019 г.; 

- Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди 
(ПАВ), за ІІ тримесечие на 2019 г.; 

  - 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. 

Изготвени са 3 бр. писма със заключения за резултати от проведени собствени и 
контролни измервания на показатели за шум в околната среда.   

Експерт от направлението взе участие в: 
 3 бр. Държавни приемателни комисии; 
 1 бр. Екологичен експертен съвет към РИОСВ – Плевен. 

 

Води 

През м.юли са извършени/ взето е участие в общо 17 бр. проверки, от които 9 бр. 
индивидуални планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в 1 бр. 
комплексна проверка на инсталация с комплексно разрешително, участие в 3 бр. КПКД 
(комплексни проверки по повече от един компонент на околната среда), направени са 
4бр. извънредни проверки. Извънредните проверки са разпределени както следва: 1 бр. по 
жалба, 1 бр. за съставяне на констативен протокол за текуща санкция, 1бр. последващ 
контрол за изпълнение на предписание, 1 бр. във връзка с писмо на БДДР за постъпила 
жалба от МОСВ. 

При проверките са дадени 4 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в 
съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. Три предписания са 
изпълнени, срокът за изпълнение на 1 бр. предписание не е изтекъл. 

За установени превишения на ИЕО по показателите БПК5, ХПК, мазнини и 
нефтопродукти е направено предложение да бъде наложена текуща санкция на 
„Пелтина“ ООД.  

Акценти в контролната дейност на направление „води“ за м.юли са: 
- Проверка на обекти по постъпили жалби – 2 бр.  
- Проверка на обекти по Заповед №788/20.12.2018 г. МОСВ – 9 бр. 
 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени планова и извънредна проверка на 
оператори с КР. Дадено е едно предписание във връзка с изпълнение на условие от 
комплексно разрешително.  

 
Химикали 
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За отчетния период са извършени 1 бр. планова КПКД проверка по спазване на 
законодателството по химикали, 1бр. планова КПКД проверка по ЗОПОЕЩ. През месец 
юли е взето участие в 1бр. извънредна проверка по спазване на изискванията на ЗООС и 
1бр. извънредна проверка на условия  на обект с комплексно разрешително.  За отчетния 
период са дадени общо 2бр. предписания за изготвяне на доклад за класификация по 
чл.103, ал.1 от ЗООС и за представяне на собствена оценка но ЗОПОЕЩ. При проверките 
не се констатираха съществени нарушения. През периода са изготвени доклади от 
извършените проверки, становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР, информация за 
МОСВ. Взето участие в ЕЕС на ОУП гр. Плевен и в 1бр. ДПК. 

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 юли експертите от РИОСВ Плевен са извършили 37 индивидуални 
проверки (22 планови и 15 извънредни) по спазване изискванията на Закона за 
управление на отпадъците. 

Извършените 22 индивидуални планови проверки, 
 9 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 
 3 са по осъществяване контрол по чл. 14 от ЗУО; 
 6 са на общински програми за управление на отпадъци; 
 4 проверки на общински депа за неопасни отпадъци с преустановена 

дейност. 
  Извършени са 15 извънредни проверки - по последващ контрол на дадени 

предписания – 3 бр.  Установено е, че предписанията са изпълнени – почистени са 
констатираните локални замърсявания с отпадъци; по искане на МВР, в рамките на 
специализирани полицейски операции  - 9 бр. проверки , 1 проверка по подаден в РИОСВ 
–Плевен сигнал за нерегламентирани дейности с ИУМПС, и 2 проверки по подадени 
заявления за издаване на разрешения. 

 Взето е участие и в 4 бр. комплексни проверки по повече от един компонент 

или фактор на околната среда (КПКД-проверки)- 3 планови и 1 извънредна, във връзка 
с подаден в РИОСВ –Плевен сигнал за изгаряне на отпадъци.  

Взето е участие в 2 проверки по комплексно разрешително на повече от един 
компонент или фактор на околната среда.  

Изготвено докладване до МОСВ за проверки на дружества и лица, които са 
осъществявали дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), без да 
притежават разрешения за извършване на дейности с отпадъци.  

Изготвена е информация до ПОСККД, за изпълнение на предписанията от 
проверки, извършени от експерти от РИОСВ –Плевен, през периода м. февруари – м. март 
2019г.  

 Изготвена информация до Районна Прокуратура – Никопол, по образувано 
досъдебно производство № 24/2019г., по описа на Районна прокуратура гр. Никопол и 
РУ-Никопол, във връзка с дейността на „Клеарс” ЕООД, с. Черквица 

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.  
Издадени са 4 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (2 бр. разрешения и 2 бр. 

регистрационни документи за третиране на отпадъци) за дейности с отпадъци. Извършена 
е класификация на 13 отпадъка на 6 фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel 
формат са 2147 идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци. 
Заверени са 19 бр. отчетни книги по отпадъците. 

 

Почви 

През м. юли 2019 г. са извършени 7 индивидуални проверки, от които 2 бр. планови, 
2 бр. по 2 сигнала, 2 бр. последващ контрол по предписания, дадени при комплексна 
проверка (КПКД) и 1 бр. на склад за негодни ПРЗ, за е получена информация от РД ПБЗН 
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Плевен и от съответната община, че е в лошо състояние - дадено предписание за 
обезопасяване на склада. При проверките, които са последващ контрол, се констатира, че 
предписанията са изпълнени. Взето е участие в 1 в планова проверка по КПКЗ на обект с 
издадено комплексно разрешително. 

Участвали сме в:  
- 2 заседания на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските 

земи (ЗОЗЗ) – 1 в ОД Земеделие Плевен и 1 в ОД Земеделие-Ловеч; 
- 1 ЕЕС в РИОСВ Плевен; 
- 2 комисии (в община Пордим и в община Ловеч) по Наредба № 22 от 10 февруари 

2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на 
продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, 
регистрирани в РВМС. 

Изготвяне на отговори по сигнали и жалби, вкл. препращане по компетентност. 
Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за 

състоянието на складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество (БШПС). 
 

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, на земеделски производители, 
свързани с мерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и 
други.  

По мярка 6.3 от ПРСР са постъпили над 50 уведомления за инвестиционни 
предложения, планове и програми, които са приключено преди края на 14-дневния срок.   

Проведени са процедури по 8 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на улици, паркове и площади, 
детски градини и училища, и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 247 бр. уведомления за 
ИП/П/П/П (в т.ч. 96 уведомления за ГСП и 151 уведомления за ИП/П/П), 6 искания за 
преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад за консултации по ЕО. 

Издадени са 1 Становище по ЕО, 3 решения за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, 1 решение за прекратяване на процедура.  

Изготвени са общо 56 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 
шеста на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 2 – ЕО, 48 – не подлежи). По 86 уведомления е 
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

По процедури са получени общо 12 бр. становища (5 от БДДР, 6 от РЗИ).  
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене, 

Плевен, Пордим, Ловеч,  Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Червен бряг.  
 

Направени са 2 проверки за м. юли 2019 г., по Плана за контролна дейност за 2019 г. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 4 бр. планови проверки на защитени територии – ЗМ  "Драгоица", 
земл. с. Добревци, общ. Ябланица; ЗМ "Вълчитрнската гора", з-ще с. Вълчитрън, ЗМ 
"Пожара", з-ще с. Борислав, общ. Пордим; относно спазване на режима на забрани, 
определен със заповедите за обявяването им; нарушения не са установени. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки за поставяне на обозначителни табели на 
ЗМ "Брестнишко бранище", земл. с. Тодорово, обл. Плевен и ЗМ "Либичево усое", земл. с. 
Върбица, обл. Плевен. 
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Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване условията в Решение №ПН 100 
ОС/2012 г. на РИОСВ-Плевен, с което е съгласувана Горскостопанска програма за ПИ 
№34093.122.19, земл. с. Йоглав, общ. Ловеч. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка - последващ контрол във връзка със Заповед 
№ РД0111/25.02.2019 г. на Директора на РИОСВ - Плевен за преустановяване ползването 
на ПИ №029032, с. Беленци (попадащ в защитена зона “Карлуково” BG0001014), като 
"нива". Установено е, че Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Ловеч е предприела 
необходимите действия за възстановяване ползването на имота като ливада. 

 
Извършени са 11 бр. извънредни проверки за намерени в гр. Плевен в безпомощно 

състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 6 екземпляра от 
вида Бял щъркел, 2 екземпляра от вида Чухал, 1 екземпляр от вида Черношипа ветрушка 
са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане; 1 
екземпляр от вида Селска лястовица е изпратен в клиника „Добро хрумване“ - гр. София 
за лечение и отглеждане; 1 екземпляр от вида Шипоопашата костенурка е изпратен в 
Спасителен център на Фондация "Геа Челония", с. Баня, общ. Несебър, за лечение и 
отглеждане. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на предлагане за продажба (в специализиран 
сайт за продажби olx.bg) на екземпляр от вида Водна змия, в гр. Плевен, обл. Плевен (по 
сигнал с вх. №ОИК-3-62/2019 г.); предприети са действия за установяване на нарушителя. 

 
Извършена е 1 бр. планова проверка на билкозаготвителен пункт в с. Кирчево. 

Нарушения не са установени. 
 
Извършени са 3 бр. планови проверки на Опитно поле на Институт по царевицата - 

гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен и Опитно поле на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" - 
ЕАД, гр. Летница, за пробонабиране за анализ на ДНК; както и на Институт по планинско 
животновъдство и земеделие - гр. Троян за вземане на растителна проба от лаборатория 
по in vitro размножаване, за анализ на ДНК. 

 

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда  

През отчетния период са извършени общо 6 комплексни проверки по повече от 
един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 7 предписания за привеждане 
дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, 

бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  
Извършени са 11 бр. извънредни проверки за намерени в гр. Плевен в безпомощно 

състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 6 екземпляра от 
вида Бял щъркел, 2 екземпляра от вида Чухал, 1 екземпляр от вида Черношипа ветрушка 
са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане; 1 
екземпляр от вида Селска лястовица е изпратен в клиника „Добро хрумване“ - гр. София 
за лечение и отглеждане; 1 екземпляр от вида Шипоопашата костенурка е изпратен в 
Спасителен център на Фондация "Геа Челония", с. Баня, общ. Несебър, за лечение и 
отглеждане. 

 
Бизнеса  

- Издадени са 1 Становище по ЕО, 3 решения за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, 1 решение за прекратяване на процедура. 

- По мярка 6.3 от ПРСР са постъпили над 50 уведомления за инвестиционни 
предложения, планове и програми, които са приключено преди края на 14-дневния 
срок.  
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- Проведени са процедури по 8 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на улици, паркове и 
площади, детски градини и училища, и други. 

- Изготвени са общо 56 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 
шеста на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 2 – ЕО, 48 – не подлежи). По 86 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,   прессъобщения и др. 

Приложение – таблична част. 
 


