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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. март и м. април 2020 г. 

 

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

извършената контролна дейност: 

През март и април, 2020 г. са извършени 44 проверки на 43 обекта, в т.ч. 21 планови проверки на 

20 обекта и 23 извънредни проверки на 23 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 11 

предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 1 

при планови проверки и 10 при извънредни. От извършените проверки, една е комплексни проверки по 

повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

Проверки по Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. 

- Във връзка с писма на Оперативен център за контрол на трансграничния превоз на отпадъците, 

създаден със Заповед № РД-124/07.02.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, на 

17.03.2020 г. е направена извънредна проверка на площадка в землището на с. Горник, общ. 

Червен бряг, обл. Плевен, стопанисвана от „ИНДЪСТРИ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП“ АД, гр. Казанлък. 

За констатирания по време на проверката наличен отпадък, незаконен внос от Италия, на фирмата 

са съставени 3 броя АУАН (№ 024/2020 г., № 025/2020 г. и № 026/2020 г.), за нарушения по Закона 

за управление на отпадъците (за водене на невярна отчетност, неизпълнение на предписание и 

незаконен внос на отпадъци от Република Италия). Минималния размер на предвидените глоби по 

ЗУО, за нарушенията констатирани с трите АУАН е 17000 лв. Наложена е и принудителна 

административна мярка (ПАМ) по чл. 127, т. 2, б. „а“  от ЗУО, със Заповед № РД-0139/15.04.2020 

г. на Директора на РИОСВ – Плевен. Фирмата е обжалвала предварителното изпълнение на ПАМ, 

като с Определение № 131/30.04.2020 г. на Административен съд – Стара Загора, жалбата е 

отхвърлена. 

Засилен превантивен контрол: 

-  Постановени 30 бр. решения – 15 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл. 20 и 2 бр. по чл. 2, ал. 5, §2 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 156 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.  

- Постъпили 98 бр. уведомления за Горскостопански програми и План-извлечения за сеч. 

- Издадени са 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 6 решение за прекратяване 

на процедура. 

- Изготвени са общо 6 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (в 

т.ч. 4 – ОВОС). По 44 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

Последващ контрол:  

 През периода март – април 2020 г. са извършени  четири извънпланови проверки с цел последващ 

контрол изпълнението на дадени предписания по ЗУО. 

 

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

осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  март и април 2020 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 7 бр. проверки и двете по компонент „въздух“. Съставени са 7 бр. 



 
2 

 

протоколи от индивидуални проверки, трите проверки са извънредни и са свързани с налагане  на 

санкция по чл.69 от ЗООС, 1проверка по сигнал, 1 проверка за отмяна на санкция  и 2  проверки за 

оценка на превишения на норми за КАВ, на основание чл.27 от ЗЧАВ. 

 Неосъществените  планови проверки, предвидени за първото тримесечие са 8 индивидуални, 1 

КПКД и едно участие в проверка на обект с КР. 

Издадени са 4 бр. предписания, които са с неизтекъл срок за изпълнение. 

Проверени са 2 бр. протоколи от проведени контролни измервания на емисии на замърсители от 

средни горивни източници. 

Проверени са 20 бр. протоколи от СПИ, представени с 2 бр. доклади, оценени са за съответствие с 

изискванията на Наредба №6/1999 г. 

Проверени са и са оценени като съответстващи на изискванията на Наредба 6/1999г. 2  бр. доклади 

за проведени СПИ на емисии на замърсители от 3 бр. източници (горивни и технологични). 

Изготвени са 18 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади и 10 бр. протоколи за 

оценка на годишни доклади за проведени СНИ на емисии във въздуха.  

 Обработени са данните за отчетната 2019 г. за 35 бр. оператори на инсталации, работещи с 

разтворители в Информационната система за инсталациите, източници за ЛОС. 

Утвърдени са 2бр. планове за управление на разтворителите за 2019г. от получени 10 бр. 

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 2020 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 2020 г.; 

- Шестмесечен доклад за КАВ по показател ФПЧ10 (за отоплителен период 01.10.2019 – 31.03.2020 

г.)  

- Публикувана е на сайта на РИОСВ – Плевен информация за нивата на ФПЧ10 за предходния 

месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две години 

 През отчетния период е внесени следните  предложения във връзка със санкции за превишени 

НДЕ по чл.69 от ЗООС: 

- 2 бр. предложения за налагане на санкции; 

- 1 бр. предложение за отмяна на текуща санкция. 

 

Акценти за месец март и април 2020 г.: 

 Проверка (въвеждане, редактиране и потвърждаване) на данни за отчетната 2019 г. за 

оператори на инсталации, работещи с разтворители, в Информационната система за инсталациите, 

източници за ЛОС. 

 Изготвени са констативни протоколи за превишени НДЕ в 2 бр. обекти; 

 Изготвен и изпратен в срок до МОСВ годишен отчет относно употребата на 

озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове през 2019 г. на територията контролирана 

от  РИОСВ – Плевен. 

 Изготвена и изпратена обобщена годишна информация по прилагане на ПМ по наредбата по 

чл.11а от ЗЧАВ за 2019г 

 Извършена е оценка на данните от АИС – Плевен, Ловеч и Никопол за последните 3 години и 

проверка относно изпълнение на изискването за ежегодно намаляване на броя превишения и 

средногодишните нива на ФПЧ10, когато са превишени 
 

Води 

През месец март 2020 г. в направлението са извършени 4 бр. индивидуални планови проверки, на 

обекти формиращи отпадъчни води. Направени са 5 извънредни проверки на 4 бр.обекти, формиращи 

отпадъчни води, във връзка с постъпили сигнали. Проверени са 8 обекта, с актуално разрешително за 

заустване.  
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При проверките са дадени 3 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с 

приложимата нормативна уредба по околна среда. С писма  на Директора на РИОСВ Плевен са дадени 

предписания на титуляри на разрешителни за заустване и комплексни разрешителни – Община Кнежа, 

„Пелтина“ ЕООД, „Клеарс“ ЕООД.  

Взето е участие в работата на междуведомствена комисия, по Заповед на Областния управител на 

област Ловеч. Участвано е в работна среща в МОСВ на тема: „Определяне на норми за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти и прекратяване заустването на приоритетно опасни 

вещества”. 

Проверeни са представените протоколи от контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води, за 

съответствието им с ИЕО определени в разрешителните за заустване и комплексните разрешителни. В 

информационната система са въведени представените протоколи от изпитване на отпадъчни води и 

доклади по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2019 г.  

През месец март са изготвени 18 бр. вътрешни становища по компонент води, по процедури за 

ОВОС, ЕО и КР. 

 

Акцент в контролната дейност за м.март са:  

- 4 бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на отпадъчни води, включени в Заповед №РД-

962/20.12.2019 г. на МОСВ; 

- 5 бр. проверки на обекти, по постъпили сигнали. 

През месец април не са извършвани планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води. 

Взето е участие в комплексна проверка на Животновъден обект в гр.Славяново, по искане на РП Плевен.  

 Във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ са изготвени: 

- писмо до БДДР за съвместна проверка по сигнал – 1 бр.; 

- отговор на постъпили сигнали – 2 бр. 

Изготвени са две писма за удължаване срока на дадени предписания, по искане на титулярите на 

разрешителните за заустване.  

През м.април е изготвен доклад до Директора на РИОСВ за резултатите от проверка, направена по 

искане на РП Плевен, на Промишлена инсталация за производство на хартия с.Черковица. При 

проведения КМ не са установени превишения на ИЕО. Изготвена е информация до Кмета на Община 

Никопол за осъществения контрол на Промишлена инсталация за производство на хартия с.Черковица, 

през І-вото тримесечие на 2020 г. 

В Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите регулярно се 

въвеждат протоколи от собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени 

разрешителни за заустване и доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите, общо през м.април 55 бр.  

През отчетния период са изготвени общо 23 бр. вътрешни становища по процедури ОВОС, ЕО и 

КР.  

През периода март – април 2020 е съставен един АУАН по ЗВ на „Асет мениджмънт България“ 

ЕООД и са изпратени покани до три юридически лица за съставяне на АУАН. Няма предложения за 

налагане на санкции по реда на ЗООС. 

 

КПКЗ 

През март и април не са извършени планови проверки на оператори с КР.  Приети са общо 12 

ГДОС. Прегледана е информацията по ЕРИПЗ в информационната система.  

Всички постъпили доклади по околна среда са прегледани и получили експертни становища и 5 от 

тях са изпратени за допълнителна информация. 

 

Химикали 

 През март 2020 г.  са извършени общо 2 бр. проверки по спазване на законодателството по 

химикали, от които 1бр. извънредна проверка във връзка с писмо на МОСВ с изх. №05-08-463/17.02.2020 

г., касаещо събиране на информация за изключителни представители - „фантоми“. Извършен е контрол на 

вносител, използващ изключителен представител (ИП) за целите на регистрация на вещества по Регламент 
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REACH. Не се констатира осъществяване на внос на химични вещества, чрез ИП „фантом“, за което е 

докладвано на МОСВ. 

За месец април 2020 е извършена 1 бр. извънредна проверка по подаден сигнал с вх. № ОИК-3-

29/2020 г. за: „изхвърлени около 15 броя  туби (опаковки с вместимост 5л.) с течност, на чиито  опаковки 

има надписи  - азотна киселин, с местоположение  гр. Ловеч, При извършената проверка се констатира 

наличие на локално нерегламентирано натрупване на отпадъци, предимно с характер смесени битови, 

строителни и отпадъци от празни опаковки (туби) с надписи азотна киселина, солна и сярна киселина. 

При извършения физически оглед на терена визуално не се констатира наличие на  петна от течности 

върху терените или видимо замърсяване на почви с опасни химикали. На кмета на община Ловеч е дадено 

предписание за почистване на отпадъците, чийто срок за изпълнение не е изтекъл. 

 

 Извършена е една планова проверка на „АСАД 2003“ ЕООД и една извънредна на ЕТ „Диди – 94 

Диан Димитров“, гр. Плевен. 

 Не е осъществен планов контрол по Регламент 2019/1021 (POPs)  за І тримесечие на 2020 г. на 1 

бр. обект - магазин за китайски стоки, гр. Плевен, поради наложеното извънредно положение. 

За отчетния период не е  плануван контрол на съществуващите обекти Севезо на територията на 

Плевенска и Ловешка област.  

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.   

 На територията на РИОСВ  Плевен не са констатирани случаи на причинени екологични щети по 

смисъла на ЗОПОЕЩ. 

 

Управление на отпадъците 

През месец март 2020г. експертите от РИОСВ Плевен са извършили 11 индивидуални проверки (3 

планови и 8 извънредни) по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

Извършените 3 индивидуални планови проверки, 

 по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 

От извършените 8 извънредни проверки, 

 4 е по писмо на МОСВ; 

 4 са по последващ контрол. 

               През отчетния период са съставени 8 броя АУАН. 

Изготвена е справка за МОСВ – за промени в регистъра на банковите гаранции, получени по чл. 69, ал. 2 

от Закона за управление на отпадъците, поддържан в РИОСВ – Плевен:  

  Изготвени отговори до ДАНС, във връзка с постъпил сигнал за нерегламентирано струпване на 

отпадъци на територията на Община –Червен бряг и информация за извършена проверка на 04.10.2019г. 

Изготвени писма до дружества – длъжници на организации по оползотворяване за 2019 г. – 6 бр. 

Изготвени писма до Районна прокуратура във връзка с незаконен внос на отпадъци от: 

Феникс –Плевен ООД и Индъстри Рисайклинг груп ООД 

Изготвени отговори до МОСВ във връзка с постъпил сигнал за нерегламентирана площадка за отпадъци 

в с. Александрово 

 Във връзка с писмо изх.№ 05-08-676/11.03.2020г. и извършена проверка на 17.03.2020г. – изпратени 

уведомления до РИОСВ –Стара Загора и РИОСВ - Пазарджик,   

Изготвен отговор до ККД , във връзка със списъци на инсталациите за изгаряне и инсталациите за 

съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по-малък от два тона на час 

Изпратена информация за общински депа за строителни отпадъци и предприети мерки с цел ефективен 

контрол по Наредба № 7/19.12.2013г. 

Изпратена информация до ККД за резултати от проверки, извършени от експерти от РИОСВ –Плевен 

през трето тримесечие на 2019г., попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен, съгласно 

приложен формат, в изпълнение на изискванията на чл.8, ал.2, чл.29, ал.2 и чл.33, ал.4 от ЗУО .  

Във връзка със заповед РД -124/07.02.2020г. на МОСВ,  изх.№ 05-08-385/10.02.2020г. и 

 уведомление от Национален координационен център, вх. №1794/13.03.2020г., за преминали превози на 

отпадъци през границата на страната изпратени са 19 бр. писма до Агенция Митници и МОСВ. 
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Изготвена информация, относно дейността на „Феникс Плевен” ЕООД и премахване на 

нерегламентирано складирани отпадъци, за които не е извършена  окончателна операция по 

оползотворяване, във връзка с постъпилото парламентарно питане и осъщественият от РИОСВ – Плевен 

контрол.   Изготвена информация, относно дейността на „Феникс Плевен” ЕООД до Окръжна 

прокуратура Плевен. 

Препращане на 6 бр. сигнали по компетентност – до съответните общини. 

Отразени са промени в регистъра на банковите гаранции и е изпратена информацията в Дирекция 

„Финансово управление”. 

Изготвена информация, относно извършена проверка на „Полихим СС” ЕООД, във връзка с действащи 

съгласия за трансграничен превоз на отпадъци 

Издадени са  13 броя документи на лица във връзка чл. 35 от ЗУО, заверка на 15 бр. работни листи за 

класификация на отпадъците и 7 бр. отчетни книги за отпадъците. Издадени са 3 бр. становища за 

основно охарактеризиране на отпадъци, предназначени за депониране.  

 

Почви 

През м. март и април 2020 г. по компонент почви са изготвени общо 37 вътрешни становища: 17 бр. 

по процедури по ОВОС, 1 от които е и по компонент земни недра (ЗН) и 19 бр. по представени Годишни 

доклади за околна среда (ГДОС) за 2019 г. за изпълнение на дейностите, за които са предоставени 

комплексни разрешителни (КР). 

През м. април 2020 г. е взето участие в една извънредна комплексна проверка (КПКД) на 

животновъден обект по компоненти почви и води. Проверката е по постановление на Районна 

прокуратура (РП)-Плевен. Констатирана е липса на съоръжения за временно съхранение на торовия 

отпад, което е в компетенциите на ОБДХ Плевен. Изготвен е отговор до РП-Плевен. 

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

ОД Земеделие  – Плевен. 

Взето участие в изготвяне на доклад от извънредна комплексна проверка (КПКД) по разпореждане 

на Районна прокуратура - Ловеч по компонент почви и в обобщения отговор до РП - Ловеч. 

Изготвен е отговор до Кмета на с. Глава по изпълнение на предписания, дадени при извънредна 

проверка, инициирана от кмета. 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за състоянието на 

складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по БШПС.  

Един сигнал е препратен по компетентност на Община Троян и ОДБХ Ловеч. 

 

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 мерки от ПРСР са постъпили над 6 уведомления за инвестиционни предложения, планове и 

програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок.   

По мерки  от МИГ са  постъпили 11бр. уведомления за инвестиционни предложения, планове и 

програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок.   

Проведени са процедури по 15 уведомления на общини, във връзка с ремонт и реконструкция на 

улици, паркове и площади, детски градини и училища, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 166 бр. уведомления за ИП/П/П/П, 18 бр. 

искания за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 бр. доклад за ОВОС за оценка на качеството, 2 

доклада за ЕО за консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО, 1 бр. Задание за изготвяне на ДОВОС. 

Издадени са 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 6 решение за прекратяване на 

процедура. 
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Изготвени са общо 6 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (в 

т.ч. 4 – ОВОС, 0 – ЕО). По 89 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По процедури 

са получени общо 27 бр. становища (12 от БДДР, 15 от РЗИ).  

Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене, Плевен, Тетевен и 

Угърчин.  

Направени са 9 планови проверки по документи и 1 извънредна проверка на място по сигнал, за м. 

март 2020 г. Заради обявеното извънредно положение във връзка с COVID -19 е отложена за месец април 

една планова проверка на място. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 

Извършени са 3 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Беленци, гр. Луковит и гр. 

Ябланица. Нарушения не са установени. Дадено е 1 бр. предписание за БЗП в гр. Ябланица със срок 

постоянен. 

Извършено е разпределение на билките от лечебни растения под специален режим на опазване и 

ползване за 2020 г. между 10 билкозаготвители в обл. Ловеч. 

 

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

През м. март и април 2020 г. във връзка с разпореждане на РП Плевен е извършена една 

комплексна проверка по повече от един компонент или фактор на околната среда.  

 

АУАН и наказателни постановления месец март и април 2020г. 

 

Съставен е АУАН №012/06.03.2020г. на физическо лице от гр. Плевен – за това, че съхранява в 

имота си 71бр. ИУМПС в различна степен на разкомплектоване, както и части и компоненти от ИУМПС. 

За извършване на нерегламентирана дейност няма издаден документ по чл.35 от ЗУО. Нарушение на 

чл.35, ал.1, т.1 във вр.133, ал.3, от ЗУО; 

Съставен е АУАН №013/10.03.2020г. на „ГИС“ ЕООД, гр. Плевен – за това, че дружеството не 

води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на чл.44, ал.1 и 2 от ЗУО. Нарушение на чл.44, ал.2 

във вр. ал.1 във вр.135, ал.1,т.1 от ЗУО; 

Съставен е АУАН №014/13.03.2020г. на „Деси 75“, гр. Плевен – за това, че съхранява. ИУМПС в 

различна степен на разкомплектоване, както и части и компоненти от ИУМПС. За извършване на 

нерегламентирана дейност няма издаден документ по чл.35 от ЗУО. Нарушение на чл.35, ал.1, т.1 във 

вр.143, ал.1,т.1 от ЗУО; 

Съставен е АУАН №015/16.03.2020г. на „Слънчев дар“, гр. Варна – за това, че не е изпълнило 

предписание дадено на основание чл.120 от ЗУО. Нарушение на чл.156, ал.1  във вр. чл.120 от ЗУО; 

Съставен е АУАН №016/17.03.2020г. на физическо лице от гр. Троян – за това, в качеството си на 

упълномощено лице от директора на СЗДП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на 

недървесни горски продукти, в нарушение на изискванията за събиране на билки, опред с Н-ба №2 на 

МОСВ. Нарушение на чл.7, т.4 ,7,8 от Н-ба №2/2004г. изд на осн чл.27 от ЗЛР. 

Съставен е АУАН №017/17.03.2020г. на физическо лице от гр. Троян – за това, в качеството си на 

упълномощено лице от директора на СЗДП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на 

недървесни горски продукти, в нарушение на горскостопанския план. Нарушение на чл.28 от ЗЛР. 

Съставен е АУАН №018/30.03.2020г. на „СИС“ ЕООД, гр. Троян – за това, че на 11.01.2020г.-

събота е установено, че на регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Троян и Априлци са 

изхвърлени неправомерно производствени отпадъци от „СИС“ ЕООД, гр.Троян. Нарушение на чл.134, 

ал.1, т.1 от ЗУО; 

Съставен е АУАН №020/10.04.2020г. на физическо лице от с.Ставерци – за това, че не е 

представил обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2019г. количества 

билки в законоустановения срок – съгл.чл.31 от ЗЛР – 20.01. на текущата година. Нарушение на чл.31, 

ал.2, т.6 от ЗЛР; 

Съставен е АУАН №021/10.04.2020г. на физическо лице от с.Сухаче – за това, че не е представил 

обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2019г. количества билки в 
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законоустановения срок – дъгл.чл.31 от ЗЛР – 20.01. на текущата година. Нарушение на чл.31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР; 

Съставен е АУАН №022/10.04.2020г. на физическо лице от гр.Кнежа – за това, че не е представил 

обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2019г. количества билки в 

законоустановения срок – дъгл.чл.31 от ЗЛР – 20.01. на текущата година. Нарушение на чл.31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР; 

Съставен е АУАН №023/10.04.2020г. на физическо лице от гр.Пордим – за това, че не е 

представила обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2019г. количества 

билки в законоустановения срок – дъгл.чл.31 от ЗЛР – 20.01. на текущата година. Нарушение на чл.31, 

ал.2, т.6 от ЗЛР; 

Съставен е АУАН №024/15.04.2020г. на „Индъстри Рисайклинг Груп” АД, гр. Казанлък – за това, 

че не води вярна отчетност , съгласно изискванията на чл.44, ал.2 от ЗУО по реда определен в Наредба 

№1, за периода от 15.11.2019г. до 7.3.2020г.. Нарушение на чл.44, ал.2 във вр.ал.1 във вр. чл.135, ал.1, т.3 

от ЗУО. 

Съставен е АУАН №025/15.04.2020г. на „Индъстри Рисайклинг Груп” АД, гр. Казанлък – за това, 

че не е изпълнило предписание дадено на основание чл.113, ал.3 от ЗУО. Нарушение на чл.113, ал.3 във 

вр. чл.156, ал.1 от ЗУО. 

Съставен е АУАН №026/15.04.2020г. на „Индъстри Рисайклинг Груп” АД, гр. Казанлък – за това, 

че не спазва изискванията на чл.18 от Регламент №1013/2006г. Нарушение на чл.150, ал.3, във вр.чл.116, 

ал.2,т.2  от ЗУО. 

Съставен е АУАН №027/15.04.2020г. на „Асет Мениджмънт България” ЕООД, гр. София – за това, 

че изхвърля отпадъчни води от воден обект – р.Бели Осъм в нарушение на емисионните изисквания 

определени с разрешителното за заустване. Нарушение на чл.48, ал.1,т.3 във вр. чл.200, ал.1,т.1 от ЗВ. 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП №003/13.03.2020г. на физическо лице, гр.Ловеч – за това, че като собственик на един 

екземпляр от вида Ръждивоврато кенгуру, не го е регистрирала в РИОСВ-Плевен в 14 –дн.срок от 

придобиването му. Размерът на наказанието е 1 000 лв. Нарушение на чл.22, ал.1 от ЗЗЖ. 

 НП №004/13.03.2020г. на физическо лице, с.Борима – за това, че в качеството си на длъжн.лице – 

гл.счетоводител в СЗДП ТП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на недървесни горски 

продукти в нарушение на изискванията за събиране на билки опред с Н-ба №2 на МОСВ. Размерът на 

наказанието е 100 лв. Нарушение на чл.7, т.1 и 8 от Н-ба №2/2004г. на МОСВ, изд на осн. Чл.27 от ЗЛР. 

 НП №005/13.03.2020г. на физическо лице, с.Борима – за това, че в качеството си на длъжн.лице – 

гл.счетоводител в СЗДП ТП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на недървесни горски 

продукти в нарушение на предвижданията на Горскостпанския план и спец.режим по чл.10, ал.1 от ЗЛР. 

Размерът на наказанието е 200 лв. Нарушение на чл.28 от ЗЛР. 

 НП №006/19.03.2020г. на „Рисайклинг сървиз“ ЕООД, гр.София – за това, че дружеството не е 

представило документи и информация по т.6 от издадения регистрационен документ по ЗУО. Размерът 

на наказанието е  7 000 лв. Нарушение на чл.136, ал.2, т.4 от ЗУО. 

 НП №009/24.03.2020г. на физическо лице, гр.Плевен – за това, че  съхранява в имота си отпадъци 

от черни и цветни метали ОЧЦМ, в количество около 2 тона, има и наличен кантар до 0,500 т. без 

заверка. За извършване на нерегламентирана дейност няма издаден документ по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

Размерът на наказанието е 1 400 лв. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 във вр. чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

 НП №010/23.03.2020г. на физическо лице, гр.Ловеч – за това, че нерегламентирано съхранява 

раздробени пластмаси от разкомплектоване на ИУЕЕ, в количество от 5 тона За извършване на 

дейностите с отпадъци няма издаден документ по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1 400 

лв. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 във вр. чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.  

 НП №011/26.03.2020г. на физическо лице, гр.Ловеч – за това, че като съхранява отпадъци от 

ИУЕЕО – монитори, компютри, телевизори в различна степен на разкомплектоване около 10 т. на площ 

около 500 кв.м, като за извършване на  дейностите по съхранение на ИУЕОО няма. издаден документ по 

чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1 400 лв. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 във вр. чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО. 
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НП №012/21.04.2020г. на физическо лице, гр.Плевен – за това, че като че съхранява в имота си 

71бр. ИУМПС в различна степен на разкомплектоване, както и части и компоненти от ИУМПС. За 

извършване на нерегламентирана дейност няма издаден документ по чл.35 от ЗУО. Размерът на 

наказанието е 1 400 лв. Нарушение на чл.35, ал.1, т.1 във вр.133, ал.3, от ЗУО. 

НП №016/29.04.2020г. на физическо лице от гр. Троян – за това, в качеството си на упълномощено 

лице от директора на СЗДП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на недървесни горски 

продукти, в нарушение на изискванията за събиране на билки, опред с Н-ба №2 на МОСВ. Нарушение на 

чл.7, т.4 ,7,8 от Н-ба №2/2004г. изд на осн чл.27 от ЗЛР. Размерът на наказанието е 100 лв.  

НП №017/29.04.2020г. на физическо лице от гр. Троян – за това, в качеството си на упълномощено 

лице от директора на СЗДП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на недървесни горски 

продукти, в нарушение на горскостопанския план. Нарушение на чл.28 от ЗЛР. Предвижданията на 

Горскостпанския план и спец.режим по чл.10, ал.1 от ЗЛР. Размерът на наказанието е 200 лв.  

 

Влезли са в сила следните НП: 
 

 НП №004/13.03.2020г. на физическо лице, с.Борима – за това, че в качеството си на длъжн.лице – 

гл.счетоводител в СЗДП ТП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на недървесни горски 

продукти в нарушение на изискванията за събиране на билки опред с Н-ба №2 на МОСВ. Размерът на 

наказанието е 100 лв. Нарушение на чл.7, т.1 и 8 от Н-ба №2/2004г. на МОСВ, изд на осн. Чл.27 от ЗЛР. 

 НП №005/13.03.2020г. на физическо лице, с.Борима – за това, че в качеството си на длъжн.лице – 

гл.счетоводител в СЗДП ТП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на недървесни горски 

продукти в нарушение на предвижданията на Горскостпанския план и спец.режим по чл.10, ал.1 от ЗЛР. 

Размерът на наказанието е 200 лв. Нарушение на чл.28 от ЗЛР. 

 

- Издадено е едно наказателно постановление №И-9-95-3/24.04.2020г. от директора на РИОСВ-

Плевен за налагане на еднократна  санкция  на „Златна Панега Цимент” АД,  с.Златна Панега, обл.Ловеч 

(за обект Промишлено предприятие за производство на цимент, намиращо се в с.Зл.Панега). 

Нарушението е за изпускане на отпадъчни газове в атмосферния въздух от обекта на дружеството, които 

не отговарат на допустимите емисии на вредни вещества, а именно замърсяване на въздуха с емисии на 

амоняк от комин №2 към Пещ 5, работила през 2019г. Размерът на еднократната санкция е 223,00 лева. 

Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Годишен доклад за резултатите от извършени СНИ през 2019г. с 

вх.№1345/25.02.2020г. Протокол № ЗП-Г2-2019г. от 11.03.2020г. за оценка на резултатите от проведените 

СНИ-2019г.; Покана до представляващия дружеството , за явяване и подпис на КП , изх.№1345/2 от 

11.03.2020г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №ВХ-С-ИЦ-07 от 24.03.2020г. на 

РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.69а, ал.1,т.3 от ЗООС. Предложението за налагане на санкция 

(вх.№ 1345(4)/06.04.2020г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по 

чл.69а, ал.1,т.4 от ЗООС. Наказателното постановление №И-9-95-3/29.04.2020г. на директора на РИОСВ-

Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№1345(5)/24.04.2020г. 
 

 

 

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

обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Бизнеса  

- за периода са издадени 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 6 решение за 

прекратяване на процедура. 

- По мерки от ПРСР са постъпили над 6 уведомления за инвестиционни предложения, планове и 

програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок. 

- По мерки от МИГ са постъпили 11 бр. уведомления за инвестиционни предложения, планове и 

програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок.   
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- Проведени са процедури по 15 уведомления на общини, във връзка с ремонт и реконструкция на 

улици, паркове и площади, детски градини и училища, въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и други.   

Изготвени са общо 6 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (в 

т.ч. 6 – ОВОС, 0 – ЕО). По 89 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, 4 прессъобщения и др.; 

През месец март и април са постъпили и обработени 12 бр. основателни сигнала, като 6 от тях са 

изпратени по компетентност до други държавни и общински структури. 

 

Приложение – таблична част. 


