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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през март 2019 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През януари и февруари, 2019 г. са извършени 90 проверки на 85 обекта, в т.ч. 56 

планови проверки на 54 обекта и 34 извънредни проверки на 34 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 23 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 8 при планови проверки и 15 при 

извънредни. От извършените проверки, 2 са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

 

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

предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 

компетентност.  

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 решение за 

прекратяване на процедура. 

- Изготвен Отчет за контролната дейност през 2018 г. 

- Изготвени са общо 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 8 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 87 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

- През м. март са постановени 26 бр. Решения – 21 бр. по чл. 18 и 5 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 са 147 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. март в РИОСВ - Плевен са постъпили 83 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и Технологичен план за залесяване. 

- Проверка (въвеждане, редактиране и потвърждаване) на данни за отчетната 2018г  

 

Tекущ контрол:  

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

за инсталациите, източници за ЛОС. 

-  Извършена е проверка на големите горивни инсталации на територията на РИОСВ 

– Плевен и на 4 бр. средни горивни инсталации. 

- Извършена е проверка за изпълнението на мерки през 2018 г. от Плана за действие 

към Програма за достигане на нормите за КАВ по показатели ФПЧ10 и ПАВ на 

Община Плевен.  

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

озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове през 2018 г. на 

територията контролирана от  РИОСВ – Плевен. 
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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 2019 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 19 бр. проверки (18 бр. по компонент „въздух” и 1бр. 

проверки по фактор „шум”) в  16 бр. обекта. Съставени са 18 бр. протоколи, в т.ч. 15 бр. 

протоколи от индивидуални проверки, 2 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 1 

бр. проверки на обекти с КР. От извършените 19 бр. проверки, 12 бр. са планови и 7 бр. са 

извънредни, в т.число: 1 проверка за налагане  на санкция по чл.69 от ЗООС, 4 проверки 

по жалби и сигнали, 1 проверка за присъствие на СПИ  и 1 проверка за последващ 

контрол по изпълнение на предписание. 

Издадени са  7 бр. предписания, 4 от тях са с неизтекъл срок за изпълнение. 

Проверени са 4 бр. протоколи от проведени планови контролни измервания на емисии на 

замърсители от средни горивни източници. 

Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади и 9 бр. 

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

Регистрирана е 1 нова инсталация в публичния регистър на инсталациите, извършваща 

дейност от обхвата на приложение № 1 на Наредба 7/2003г. 

Вписана промяна в обстоятелствата в публичния регистър на инсталациите, работещи с 

разтворители за 1 инсталация, извършваща дейност от обхвата на приложение № 1 на 

Наредба 7/2003г. 

Обработени са (въведени, редактирани и потвърдени) данните за отчетната 2018 г. за 22 

бр. оператори на инсталации, работещи с разтворители в Информационната система за 

инсталациите, източници за ЛОС. 

През отчетния период е внесено предложение за отмяна и налагане в по-висок размер на 

текуща санкция на юридическо лице в  размер на 274 лв. 

Изготвен е месечен отчет за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 през м.01 и м.02.2019 г. 

в АИС Плевен, Ловеч, Никопол и месечни информации за сайта на РИОСВ, за 

състоянието на КАВ по показател ФПЧ10. 

Изготвени са 6 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по 

процедури за ОВОС и ЕО. 

Експерт от направлението взе участие в 1 бр. Държавна приемателна комисия. 
 

Води 

През отчетния период в направлението са извършени 11 бр.планови проверки, от 

които 10 бр. индивидуални планови проверки и участие в 1 бр. комплексна проверка на 

инсталация с комплексно разрешително. Направени са 3 броя извънредни проверки по 

сигнал, за дейността на обекти, формиращи отпадъчни води, от които 1 бр. комплексна 

проверка на повече от един компонент на околната среда. От проверените обекти 11 бр. 

са с разрешително за заустване, 1 бр. с комплексно разрешително и 2 бр. без 

разрешително.  

При проверките са дадени общо 7 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда, от които 3бр. 

с писмо на Директора на РИОСВ. През периода няма съставени АУАН. Изготвено е 

предложение за налагане текуща санкция на „Премиум Фууд България“ ООД. 

През отчетния период е взето участие в междуведомствена комисия, относно 

поддържане проводимостта на речните легла в границите на урбанизираната територия на 

община Ябланица. 

Акцент в контролната дейност през периода са:  

- 10 бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на отпадъчни води, включени в 

Заповед №РД-788/20.12.2018 г. на МОСВ; 

- 3 бр. проверки на обекти, по постъпили сигнали. 
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КПКЗ 

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

 

Химикали 

За отчетния период са извършени общо 2 бр. планови проверки по спазване на 

законодателството по химикали, от които 1бр. индивидуална и 1бр. КПКД. Взето е 

участие в 1 бр. проверка на условия на КР. 

 Проведен е планов контрол на варов възел, с приложена ПАМ през 2018 г. за 

неизпълнение на задължение за регистрация на произвежданото веществото калциев 

дихидроксид съгласно изискванията на Регламент REACH. При проверката се установи, 

че не е нарушена Заповедта на Директора на РИОСВ Плевен, обектът не работи. За 

отчетния период са дадени 2 бр. предписания за представяне на информация по Заповед 

РД 268/2018 г. на МОСВ  и за представяне на информация за извършена същинска 

регистрация на внесени химикали. 

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.   

За отчетния период е извършена 1бр. планова или проверка  по ЗОПОЕЩ, дадено е 

предписание за представяне на собствена оценка по 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 март 2019 г. са извършени 28 проверки на 25 обекта, в т.ч. 17 планови 

проверки на 14 обекта и 11 извънредни проверки на 11 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 9 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 2 при планови проверки и 8 при 

извънредни. От извършените проверки, 1 е комплексна проверка по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). Взето е участие в 1 бр. планова 

проверка по КР. 

От плановите проверки 12 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 

от ЗУО; 4 са за осъществяване контрол по чл. 113 от ЗУО; 1 проверка на депо – с 

преустановена експлоатация.  

От извънредните проверки 1 бр. са последващ контрол по подадени сигнали, 3 бр. по 

сигнали и 6 съвместни проверки с ОД на МВР - Ловеч. За констатирани несъответствия са 

дадени 12 предписания.  

Взето е участие в 1 бр. комплексна проверка  по повече от един компонент или 

фактор на околната среда, по подаден в РИОСВ –Плевен сигнал. Дадено е 1 бр. 

предписание. 

Взето участие в 1 бр. Държавна приемателна комисия за строеж. 

Издадени са 10 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (3 бр. разрешения и 2 бр. 

регистрационен документ за третиране на отпадъци и 5 регистрационни документи за 

транспорт) за дейности с отпадъци. Извършена е класификация на 24 отпадъка на 4 

фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 358 идентификационни 

документи за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 27 бр. отчетни книги по 

отпадъците. 

 

Почви 

През м. март 2019 г. са извършени 2 индивидуални извънредни проверки, от които 1 

проверка във връзка с отмяна на Заповед за принудителна административна мярка (ПАМ) 
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на Директора на РИОСВ Плевен и 1 проверка по сигнал за изпускане на замърсени води 

от производство, вкл. вземане на почвени проби от РЛ Плевен в близост до естествен 

овраг. Във връзка с констатациите е дадено 1 предписание за почистване на естествения 

овраг от наличните утайки, изпълнението на което ще бъда проследено чрез последващ 

контрол. 

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

земи (ЗОЗЗ) в Областна дирекция Земеделие-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 мярка 6.1. и 6.4 от ПРСР са постъпили над 15 уведомления за инвестиционни 

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

Проведени са процедури по 9 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 186 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П (в т.ч. 83 уведомления за ГСП и 103 уведомления за ИП/П/П), 7 искания за 

преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад за ОВОС за оценка на качеството и 3 

доклада за ЕО за консултации. 

Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 решение за 

прекратяване на процедура. 

Изготвени са общо 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 8 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 87 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  

По процедури са получени общо 15 бр. становища (9 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 6 планови и 1 извънредна проверка за м. март 2019 г. Изпълнени са 

всички проверки по Плана за контролна дейност на РИОСВ – Плевен за І-во тримесечие 

на 2019 г.  

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 5 бр. планови проверки на защитени територии: ЗМ "Гарван", земл. с. 

Дерманци, общ. Луковит, ПЗ "Пещера Моровица", земл. с. Гложене, общ. Тетевен, ПЗ 

"Рушовата пещера", земл. с. Глогово, общ. Тетевен, ПЗ "Водопадът край с. Гложене", 

земл. с. Гложене, общ. Тетевен, ПЗ „Водопад Скока в м. Козница“, земл. гр. Тетевен. 

Проверките са относно спазване на режима на забрани, определен със Закона за 

защитените територии и заповедите за обявяване на изброените по-горе защитени 

територии. Нарушения не са установени. 

Извършена е планова проверка на екземпляр от вида Благороден папагал (Еклектус), 

включен в Приложение Б към Регламент (ЕО) №338/97, находящ се в гр. Плевен. 

Нарушения не са установени. 

Извършена е планова проверка на Общински пазар-гр.Тетевен, относно търговия с 

екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР. Нарушения не са установени. 

Извършени са три извънредни проверки на щандове за цветя в гр. Тетевен и гр. 

Плевен и на магазини за цветя в гр. Червен бряг, относно търговия с екземпляри от 

защитени растения от Приложение №3 на ЗБР. Нарушения не са установени. 
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Извършена е извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително 

№778/2019 г. на МОСВ за преместване на гнездо на Бял щъркел от покрив на сграда 

върху ел. стълб в гр. Червен бряг, обл. Плевен. Нарушения на условията не са установени. 

Извършени са 4 бр. извънредни проверки на защитени дървета от видовете: Летен 

дъб в землищата на с. Писарово и с. Беглеж, както и в гр. Червен бряг; Полски клен и 

Дива круша в землището на с. Ралево. Нарушения не са установени; за установените 

изсъхнали дървета ще бъде проведена процедура за заличаването им. 

Извършена е една планова проверка за издадени позволителни за ползване на лечебни 

растения от ТП ДГС - Тетевен, гр. Тетевен и три планови проверки на билкозаготвителни 

пунктове в община Тетевен. Нарушения не са установени. 

 

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

През отчетния период са извършени общо 2 комплексни проверки по повече от 

един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 6 предписания за привеждане 

дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. 

 

Наказателни постановления 

Съставен е АУАН №003/05.03.2019г. на физическо лице от с.Градина – за това, че 

като билкозаготвител не е представил обобщена информация за изкупените, 

реализираните и наличните през 2018г. количества билки в законоустановения срок - 

20.01. на текущата година. Нарушение на чл.31, ал.2, т.6  от ЗЛР; 

Съставен е АУАН №004/05.03.2019г. на физическо лице от гр.Луковит – за това, че 

като билкозаготвител не е представила обобщена информация за изкупените, 

реализираните и наличните през 2018г. количества билки в законоустановения срок - 

20.01. на текущата година. Нарушение на чл.31, ал.2, т.6  от ЗЛР; 

Съставен е АУАН №005/05.03.2019г. на физическо лице от с.Буковлък – за това, че 

като билкозаготвител не е представила обобщена информация за изкупените, 

реализираните и наличните през 2018г. количества билки в законоустановения срок - 

20.01. на текущата година. Нарушение на чл.31, ал.2, т.6  от ЗЛР. 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП №002/21.03.2019г. на физическо лице от гр.Плевен – за това, че предлага за 

продажба един жив екземпляр от вида Таралеж, който е защитен животниски вид, 

посочен в Приложение №3 към чл.37 на ЗБР. Размерът на наказанието е 100 лв. 

Нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от ЗБР. 

 

Влезли са в сила следните НП: 

- НП №001/28.02.2019г. на „Калинел“ ЕООД, гр.Троян, за това, че при извършена 

проверка на дужеството е установено нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци 

на неразрешени за това места. Нарушение на чл.29, ал.2 във вр. чл.134, ал.1, т.2 от ЗУО. 

Размерът на наказанието е 1 400 лв.; 

- НП №027/01.08.2018г. на ЕТ”Суматоха-Димитър Лаков”, с.Телиш, за това, че не е 

изпълнил предписание, дадено на основание чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС за представяне на 

документ, удостоверяващ изпълнението на задълженията за предварителна и същинса 

регистрация на химичното вещество калциев хидроксид съгласно изискванията на 

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

наказанието  е 1000 лв. 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  
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Извършена е извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр от 

защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Черношипа ветрушка (Керкенез), намерен в гр. 

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

отглеждане. 

 

Бизнеса  

- за периода са издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 

решение за прекратяване на процедура. 

- По мярка 6.1. и 6.4 от ПРСР са постъпили над 15 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния 

срок.  

- Проведени са процедури по 9 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 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 8 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 87 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

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

период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на 

околната среда. 

Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 

провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на дейността 

си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет страницата на 

РИОСВ Плевен са публикувани  предприети действия по постъпили сигнали на „зелен 

телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация 

за нивата на ФПЧ10 през предходния месец,  2 прессъобщения и др. 

 

Приложение – таблична част. 


