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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. май 2018 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През май 2018 г. са извършени 136 проверки на 124 обекта, в т.ч. 84 планови 

проверки на 73 обекта и 52 извънредни проверки на 51 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 47 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 20 при планови проверки и 27 при 

извънредни. От извършените проверки, 4 са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

За констатирани административни нарушения са съставени 10 бр. АУАН на 

физическо лице и на юридическо лице.  

Издадено е 2 бр. наказателно постановление на юридическо лице.  

За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили тринадесет сигнала и четири жалби. 

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 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

прекратяване на процедура по ОВОС. 

 Съгласувани са над 20 инвестиционни предложения, включително по подмярка 

6.1. и подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020 г. Съгласувани са и 5 инвестиционни 

предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктури“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. 

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

шеста на ЗООС (в т.ч. 11 – ОВОС, 0 – ЕО, 3 – не подлежи). По 87 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 Утвърждаване на Планове за управление на разтворителите за 2017 г. след 

проверка на данните, декларирани в тях. Проверките са извършвани на място в 

обектите и по документи. Проверки на годишни информации за консумация на 

разтворители. 

 Обобщаване на годишна информация за измерените нива на шум в околната среда 

2017г. и изпращане на данни за информационна система на ИАОС;  

 контролната дейност с насочено внимание към отношение към биологичното 

разнообразие и НЕМ . 

 

Tекущ контрол:  

 Извършени са 9 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви и 6 бр. 

проверки на билкозаготвителни пунктове, половината от които са по сигнали. 

Нарушения не са установени, с изключение на един билкозаготвителен пункт, на 

отговорникът на който е направено предписание да не се изкупуват билки до 

обявяването му в РИОСВ – Плевен. 

 Извършени са планови проверки на Резервати "Китка" и "Милка" и на защитена 

местност Чолашки орман, с. Ореховица, относно спазване на режима на забрани от 

Заповедите за обявяване и Закона за защитените територии. Нарушения в 

резерватите не са установени. В защитената местност е констатирано, че поляна и 
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имот с НТП „Друга селскостопанска територия“ са разорани и засяти с царевица. 

Ще бъдат предприети действия за предотвратяване ползването на тези терени като 

нива.  

 1 планова проверка за спазване на условия в Решение №019-ОС/2009 г. на РИОСВ 

– Плевен за съгласуване на ИП „МВЕЦ "Дългата река", с. Дивчовото, общ. 

Тетевен, обл. Ловеч. Нарушения не са установени. 

 1 бр. планова проверка на екземпляр от защитено вековно дърво от вида Летен 

дъб, з-ще с. Ореховица, общ. Долна Митрополия. Дървото е в добро здравословно 

състояние. 

 Текущи планови проверки на Общински пазар - гр. Луковит, и на зоомагазин в гр. 

Тетевен. Нарушения не са установени. 

 Извършени са 6 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на 

охлюви в с. Александрово, с. Умаревци, общ. Ловеч, с. Ъглен, общ. Луковит, с. 

Дерманци, общ. Луковит, гр. Долна Митрополия, с. Горна Митрополия, общ. Д. 

Митрополия. Нарушения не са установени. 

 1 бр. планова проверка на билкозаготвителен пункт в с. Александрово. Нарушения 

не са установени. 

 1 извънредна проверка на природна забележителност "Карлуковски карстов 

комплекс - пещера Проходна" във връзка с контрол на съгласувана дейност по §7 

от ЗЗТ - заснемане на кадри от филм. Нарушения не са установени. 

 1 извънредна проверка по сигнал ОИК-3-51/17.05.2018 г. за незаконни сечи в 

землището на с. Малък Извор, общ. Ябланица. Установено е, че сечите са 

предвидени в Горскостопанския план на ТП ДГС Тетевен, 2012 г., който е 

съгласуван с Решение №53-ОС/17.12.2012 г. на МОСВ. 

 2 бр. извънредни проверки на екземпляри от защитени вековни дървета от 

видовете Скоруша, м. Дери магаре, гр. Угърчин, и Цер, з-ще с. Татари, общ. 

Белене. Скорушата е изсъхнала, а церът е в добро здравословно състояние. 

 1 извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Китайски александър, 

включен в Приложение Б на Регламент 338/97, във връзка с издаване на 

регистрационни карти. 

 1 извънредна проверка за изпращане на защитен вид от Приложение №3 на ЗБР-1 

екземпляр от вида Голям синигер от гр.Плевен, във Ветеринарна клиника „Добро 

хрумване“, гр. София. 

 1 извънредна проверка за изпращане за отглеждане в Спасителен център в Ст. 

Загора на екземпляр от защитен вид от Приложение №3 на ЗБР - Горска ушата 

сова, намерена в гр. Плевен. 

 3 бр. извънредни проверки по сигнали за изкупуване на охлюви в нерегистрирани 

пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в с. Ставерци, общ. Долна 

Митрополия, гр. Кнежа и гр. Искър. Пунктът в с. Ставерци е регистриран, а в 

останалите не беше установено изкупуване на охлюви. 

 1 извънредна проверка на размножени екземпляри от видовете Ръждивоврато 

кенгуру и Сърна, с. Сопот, общ. Угърчин, във връзка с издаване на регистрационни 

карти по Закона за защита на животните 

 5 бр. извънредни проверки по сигнали за изкупуване на билки в необявени в 

РИОСВ – Плевен билкозаготвителни пунктове (БЗП) в с. Ставерци, с. Брегаре (2 

бр.), общ. Д. Митрополия, гр. Кнежа и гр. Искър. С изключение на БЗП в с. 

Ставерци, в останалите не е установено изкупуване на билки. Направено е 

предписание да не се изкупуват билки до обявяване на БЗП в РИОСВ – Плевен 

Направена е покана за акт на физическо лице, което съгласно сигнал от Община 

Плевен за събиране на цвят божур от находище в парк „Скобелев“, гр. Плевен (цветът от 

божур е билка от лечебно растение под специален режим на опазване и ползване, за която 
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няма определени допустими количества за събиране в област Плевен, съгласно заповед 

№РД-56/01.02.2018 г. на МОСВ). 

 

 

Последващ контрол:  

През отчетния период във връзка с контрола за недопускане замърсяване на речните 

легла и пътната мрежа са извършени 4 проверки за осъществяване на последващ 

контрол по дадени предписания.  

 

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

от осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух  

През месец  май 2018 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 26 бр. проверки (15 бр. по компонент „въздух”, 4 бр. 

проверки по фактор „шум”, 1 бр. по опазване на климата и 6 бр. за контрол на чистотата 

край пътища и речни легла) в  16 бр. обекта. Съставени са 24 бр. протоколи, в т.ч. 17 бр. 

протоколи от индивидуални проверки и 4 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 

3 бр. протоколи от КПКЗ. От извършените 26 бр. проверки, 19 бр. са планови и 7 бр. са 

извънредни, в т.число: 3 проверки по жалби/сигнали, 4 бр. във връзка със санкции по чл. 

69 от ЗООС. 

При проверките са издадени общо 6 бр. предписания, на които срока за изпълнение не 

е неизтекъл срок. 

През отчетния период е съставен 1 АУАН за нарушение на изискванията на ЗЧАВ. 

През отчетния период експерт от направление „Опазване чистотата на въздуха“ е 

участвал в една ДПК. 

Проверени са 5 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 29 бр. 

източници (горивни и технологични). 

Изготвени са 6 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: 

- 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 

м.03.2018 г.; 

- Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на 

ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две 

години; 

Проведено е едно извънпланово контролно измерване на показатели за шум в околната 

среда. Проверени и приети са 3 бр. доклади за резултати от проведени собствени 

измервания (СПИ) на шум. 

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

- 7 бр. преписки по процедури за ОВОС и ЕО; 

- 8 бр. ГДОС на оператори на КР. 

Издадени са 9 бр. решения за утвърждаване на Планове за управление на 

разтворителите за 2017г. на оператори с консумация над ПСКР. 

Актуализиран е публичния регистър на инсталациите, работещи с разтворители, като е 

за вписана промяна в обстоятелствата за 1 бр. (една) инсталация. 
 

Води 

През м. май са направени  8 бр. планови проверки на обекти, от които: 

 2 бр. за контрол  чистотата на републиканската, общинската пътна мрежа и речните 

легла на територията на общини Ябланица и Левски; 
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2 бр. проверки на обекти включени в  списъка на обектите подлежащи на 

задължителен мониторинг на отпадъчни води;  

3 бр. комплексни проверки на инсталации с комплексно разрешително; 

1 бр. индивидуална извънредна проверка, за пломбиране савака на аварийния канал на 

ГПСОВ Плевен. 

1 участие в . КПКД на обект формиращ отпадъчни води. 

Проверени са 2 бр.обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти . При проверките не са установени съществени нарушения и 

не са давани предписания  за привеждане  дейността на обектите в съответствие с 

приложимата нормативна уредба по околна среда.  

Изпратени са 3 бр.покани до титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни 

води относно съставяне АУАН за нарушения на Закона за водите за непроведен 

мониторинг .  

Акцент в контролната дейност по компонент води през перода е участие на експерти от 

направлението в 3 бр. комплексни проверки на инсталации с комплексно разрешително. 

 

Химикали 

За отчетния период са извършени общо 12 бр. проверки, от които: 

9 бр. извънредни и 1 бр. планова  проверка на обект с нисък рисков потенциал; 

2бр. планови по спазване на законодателството по химикали.  

Дадени са обща 17 бр. предписания, касаещи задължения по Регламенти 1907/2006, 

1272/2008 и 2015/830, както и за представяне на  документи за оценка на СУМБ. 

Проведен е извънреден контрол в 7 бр. обекти по подаден сигнал  за нерегламентирано 

производство на   химичното вещество калциев дихидроксид, дадени са предписания за  

представяне на документи и  спиране на производство. За  констатираните несъответствия 

с изискванията на Регламент 1907/2006 ще бъдат предприети административно 

наказателни мерки.  

Във връзка с  писмо на МОСВ по текуща процедура за актуализация на  уведомление за 

класификация по чл.103 от ЗООС е извършена извънредна проверка в обект с нисък 

рисков потенциал, докладвано е на  МОСВ.  

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

замърсяване на компоненти на околната среда 
. 

Управление на отпадъците 

През месец май са извършени 61 индивидуални проверки по спазване изискванията на 

Закона за управление на отпадъците, от които 43 планови и 18 извънредни. За 

констатирани несъответствия са дадени 12 предписания.  

През отчетния период са съставени 2 АУАН на длъжностни лица и 4 АУАН на 

физически лица, извършващи нерегламентирано третиране  на отпадъци по Закона за 

управление на отпадъците.  

Във връзка с контрола за недопускане замърсяване на речните легла и пътната мрежа е 

създадена организация и изготвен график за проверки. Извършени са планираните 

проверки на пътната мрежа и речните легла в 19-те общини на Плевенска и Ловешка 

област. Дадени са 5 предписания за почистване на замърсени терени в общините – Белене, 

Гулянци, Долни Дъбник, Пордим и Долна Митрополия. Извършен е последващ контрол и 

е установено, че четири от тях са изпълнени, на едно от тях не е изтекъл срока.  

Взето участие в пет комплексни проверки по сигнал за нерегламентирана дейност, в 

т.ч. по ЗУО на производители на вар и варови разтвори. Дадени са 5 предписания, които 

се изпълняват в срок. 

Издадени са 6 бр. документи по чл. 35 от ЗУО. 

Извършена е класификация на 35 отпадъка на 8 фирми-генератори. 

Проверени и въведени в Excel формат са 817 идентификационни документа за 

транспорт на опасни отпадъци. 
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Заверени са 15 отчетни книги по отпадъците. 

 

Почви 

През изтеклия месец са извършени 2 индивидуални планови проверки на 2 

централизирани склада за съхранение на негодни ПРЗ. Не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство по компонент почви. 

Взето е участие в 3 планови проверки (КПКЗ) на обекти с издадени комплексни 

разрешителни (КР). При една от проверките е дадено предписание за привеждане в 

съответствие с изискванията на условие от КР, а при другите две проверки е 

констатирано, че условията от КР, касаещи компонент почви, са изпълнени. 

Взето е участие в 2 заседания на комисията по  чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ (1 бр. в ОД 

Земеделие - Ловеч и 1 бр. в ОД Земеделие - Плевен).  

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

 

Превантивна дейност 

 

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.  

Проведени са процедури и са съгласувани над 20 инвестиционни предложения, 

включително по мярка 6.1. и мярка 4.2. от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г. Процедирани са и уведомления на общини по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаб 

инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 215 бр. уведомления за 

ИП/П/П, 4 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС. 

Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

прекратяване на процедура по ОВОС. 

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

на ЗООС (в т.ч. 11 – ОВОС, 0 – ЕО, 3 – не подлежи). По 87 уведомления е преценено, че 

не попадат в обхвата на ЗООС.   

По процедурите са получени общо 11 бр. становища (5 от БДДР, 5 от РЗИ, 1 от МОСВ).  

Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Левски, 

Луковит, Плевен и Тетевен. Изискана е допълнителна информация по 1 уведомление за 

план-програма (съвместяване на процедурата по ЕО с тази по ЗБР), 2 уведомление е 

пратено за консултации с БДДР.  

Съгласувана е справка за съответствие на окончателен проект на ОУП на Община 

Долни Митрополия със Становище по ЕО № ПН 3-3 ЕО /2016 г. 

Предоставяне на МОСВ на информация за проекти за изграждане на хидротехнически 

съоръжения за района на гр. Никопол. 

Участие в 5 бр. държавни приемателни комисии. 

Направени са 3 планови проверки, по плана за контролна дейност за 2018 г. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 Извършени са проверки на пунктове за изкупуване на охлюви и проверки на 

билкозаготвителни пунктове. 

 Извършени са планови проверки на Резервати "Китка" и "Милка" и на защитена 

местност Чолашки орман, с. Ореховица, относно спазване на режима на забрани от 

Заповедите за обявяване и Закона за защитените територии.  
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 1 планова проверка за спазване на условия в Решение №019-ОС/2009 г. на РИОСВ 

– Плевен за съгласуване на ИП „МВЕЦ "Дългата река", с. Дивчовото, общ. 

Тетевен, обл. Ловеч.  

 1 бр. планова проверка на екземпляр от защитено вековно дърво от вида Летен 

дъб, з-ще с. Ореховица, общ. Долна Митрополия. 

 1 бр. планова проверка на билкозаготвителен пункт в с. Александрово. Нарушения 

не са установени. 

 1 извънредна проверка на природна забележителност "Карлуковски карстов 

комплекс - пещера Проходна" във връзка с контрол на съгласувана дейност по §7 

от ЗЗТ - заснемане на кадри от филм.  

 1 извънредна проверка по сигнал ОИК-3-51/17.05.2018 г. за незаконни сечи в 

землището на с. Малък Извор, общ. Ябланица. Установено е, че сечите са 

предвидени в Горскостопанския план на ТП ДГС Тетевен, 2012 г., който е 

съгласуван с Решение №53-ОС/17.12.2012 г. на МОСВ. 

 2 бр. извънредни проверки на екземпляри от защитени вековни дървета от 

видовете Скоруша, м. Дери магаре, гр. Угърчин, и Цер, з-ще с. Татари, общ. 

Белене. Скорушата е изсъхнала, а церът е в добро здравословно състояние. 

 1 извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Китайски александър, 

включен в Приложение Б на Регламент 338/97, във връзка с издаване на 

регистрационни карти. 

 1 извънредна проверка за изпращане на защитен вид от Приложение №3 на ЗБР-1 

екземпляр от вида Голям синигер от гр.Плевен, във Ветеринарна клиника „Добро 

хрумване“, гр. София. 

 1 извънредна проверка за изпращане за отглеждане в Спасителен център в Ст. 

Загора на екземпляр от защитен вид от Приложение №3 на ЗБР - Горска ушата 

сова, намерена в гр. Плевен. 

 3 бр. извънредни проверки по сигнали за изкупуване на охлюви в нерегистрирани 

пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в с. Ставерци, общ. Долна 

Митрополия, гр. Кнежа и гр. Искър. Пунктът в с. Ставерци е регистриран, а в 

останалите не беше установено изкупуване на охлюви. 

 1 извънредна проверка на размножени екземпляри от видовете Ръждивоврато 

кенгуру и Сърна, с. Сопот, общ. Угърчин, във връзка с издаване на регистрационни 

карти по Закона за защита на животните 

 5 бр. извънредни проверки по сигнали за изкупуване на билки в необявени в 

РИОСВ – Плевен билкозаготвителни пунктове (БЗП) в с. Ставерци, с. Брегаре (2 

бр.), общ. Д. Митрополия, гр. Кнежа и гр. Искър. С изключение на БЗП в с. 

Ставерци, в останалите не е установено изкупуване на билки. Направено е 

предписание да не се изкупуват билки до обявяване на БЗП в РИОСВ – Плевен 

Направена е покана за акт на физическо лице, което съгласно сигнал от Община 

Плевен за събиране на цвят божур от находище в парк „Скобелев“, гр. Плевен (цветът от 

божур е билка от лечебно растение под специален режим на опазване и ползване, за която 

няма определени допустими количества за събиране в област Плевен, съгласно заповед 

№РД-56/01.02.2018 г. на МОСВ). 

Извършена е 1 бр. планова проверка на екземпляр от защитено вековно дърво от вида 

Летен дъб, з-ще с. Ореховица, общ. Долна Митрополия. Дървото е в добро здравословно 

състояние. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на екземпляри от защитени вековни дървета 

от видовете Скоруша, м. Дери магаре, гр. Угърчин, и Цер, з-ще с. Татари, общ. Белене. 

Скорушата е изсъхнала, а церът е в добро здравословно състояние. 
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Извършени са планови проверки на Общински пазар - гр. Луковит, и на зоомагазин в 

гр. Тетевен. Нарушения не са установени. 

Извършени са 6 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на 

охлюви в с. Александрово, с. Умаревци, общ. Ловеч, с. Ъглен, общ. Луковит, с. Дерманци, 

общ. Луковит, гр. Долна Митрополия, с. Горна Митрополия, общ. Д. Митрополия. 

Нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки по сигнали за изкупуване на охлюви в 

нерегистрирани пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в с. Ставерци, общ. Долна 

Митрополия, гр. Кнежа и гр. Искър. Пунктът в с. Ставерци е регистриран, а в останалите 

не беше установено изкупуване на охлюви. 

 

Извършена е извънредна проверка на размножени екземпляри от видовете 

Ръждивоврато кенгуру и Сърна, с. Сопот, общ. Угърчин, във връзка с издаване на 

регистрационни карти по Закона за защита на животните. 

 

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

Нарушения не са установени. 

Извършени са 5 бр. извънредни проверки по сигнали за изкупуване на билки в 

необявени в РИОСВ – Плевен билкозаготвителни пунктове (БЗП) в с. Ставерци, с. 

Брегаре (2 бр.), общ. Д. Митрополия, гр. Кнежа и гр. Искър. С изключение на БЗП в с. 

Ставерци, в останалите не е установено изкупуване на билки. Направено е предписание да 

не се изкупуват билки до обявяване на БЗП в РИОСВ – Плевен. 

Направена е покана за акт на физическо лице, което съгласно сигнал от Община 

Плевен за събиране на цвят божур от находище в парк „Скобелев“, гр. Плевен (цветът от 

божур е билка от лечебно растение под специален режим на опазване и ползване, за която 

няма определени допустими количества за събиране в област Плевен, съгласно заповед 

№РД-56/01.02.2018 г. на МОСВ). 

 Постановени са 21 бр. Решения по чл. 18 (19 бр.), по чл. 28 (1 бр.) и по чл. 2, ал. 5, 

§2 (1 бр.) 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 са173 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 са 134 бр. уведомления за Горскостопански план за общински гори, 

Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сеч в 

частни и държавни гори. 

 

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

 

 През месец април са проведени следните планови комплексни проверки по 

повече от един компонент или фактор на околната среда: 

1.“Рафинерия Плама” АД, гр.Плевен- Планова проверка на Рафинерия за 

минерални масла и газове   - дадено предписание, което е изпълнено в срок 

2. „Хибриден център по свиневъдство“ АД,гр. Шумен, ул. „5-ти км.“-  Планова 

проверка на Инсталация за интензивно отглеждане на свине  

3. Община Априлци - Планова проверка по пътищата 

4.Община Д. Митрополия - планова проверкка по реките - Дадено предписание 

5.“ВТПГ Консулт” ООД,кер.ф-ка в с. Дерманци,общ.Луковит,- Планова проверка 

на Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли)  

6.Регионално депо гр. Ловеч,Община Ловеч, ул. “Търговска” № 22 - Планова 

проверка  на регионално депо за неопасни отпадъци 
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Наказателни постановления 

 

За констатирани административни нарушения са съставени 10 бр. АУАН, съотетно 

9 бр. на физическо лице и 1 бр. на юридическо лице.  

Издадени са 2 бр. наказателни постановления на физическо лице по ЗУО.  

Едно влязло в сила наказателно постановление по ЗУО. 

 

Съставени са следните АУАН: 

-      АУАН № 008/04.05.2018г. на Георги Иванов Георгиев за нарушение на чл.133, ал.3, 

т.3 от ЗУО – съхранение на ИУМПС на площадка, за която не е издаден документ по 

чл.35 ЗУО; 

 

- АУАН №009/04.05.2018г. на Стелиян Венциславов Костов, който няма издадено 

разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по 

съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от 

ЗУО; 

- АУАН №010/04.05.2018г. на Удрен Христов Иванов, който няма издадено 

разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по 

съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от 

ЗУО; 

- АУАН №011/14.05.2018г. на Мюлер Алиев Буров, предлага за продажба 1 бр. 

препариран екземпляр от защитен вид, нарушение на чл.38, ал.1, т.7 от ЗБР; 

- АУАН №012/15.05.2018г. на Георг Леонидов Спартански, в качеството си на кмет 

на Общ.Плевен, не е предприел мерки за предотвратяване на изхвърлянето на 

опадъци на неразрешени места. Нарушение на чл.151, ал.2, т.6 от ЗУО; 

- АУАН №013/15.05.2018г. на Марица Олио“ АД, което не е провело емисионен 

контрол под формата на СПИ на емисиите на прах в атмосферния въдух. 

Нарушение на чл.36, ал.1 от ЗЧАВ; 

- АУАН №014/21.05.2018г. на Николай Петков Николов, който няма издадено 

разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по 

съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от 

ЗУО; 

- АУАН №015/21.05.2018г. на Георги Трифонов Георгиев, като кмет на с.Рибен не е 

предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и е 

допуснал образуване на нерегламентирани локални сметища. Нарушение на 

чл.151, ал.2, т.6 от ЗУО; 

- АУАН №016/29.05.2018г. на Николай Йорданов Хаджиев, който няма издадено 

разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по 

съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от 

ЗУО; 

- АУАН №017/30.05.2018г. на Цоло Иванов Божилски, който няма издадено 

разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по 

съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от 

ЗУО; 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП № 007/14.05.2018г. Анелия Георгиева Етева  за нарушение на чл.133, ал.3, т.3 

от ЗУО  - съхранява около 50 бр. ИУМПС, без издаден докуент по чл.35 от ЗУО. Размерът 

на наказанието е 1400 лв. 

 НП № 010/25.05.2018г. на  Удрен Христов Иванов за нарушение на чл.133, ал.3, 

т.3 от ЗУО  - съхранява около 20 бр. ИУМПС, без издаден докуент по чл.35 от ЗУО. 

Размерът на наказанието е 1400 лв. 
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 Наложена текуща санкция в размер на 81.00 лв. по чл.69 от ЗООС, за замърсяване на 

воден обект. Една спряна текуща санкция, 1бр. отменена и една намалена текуща санкция 

за замърсяване на воден обект. 

 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  

В рамките на осъществения контрол са дадени 47 предписания за привеждане 

дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 20 при 

планови проверки и 27 при извънредни. От извършените проверки, 4 са комплексни 

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

За констатирани административни нарушения са съставени 10 бр. АУАН на 

физическо лице и на юридическо лице.  

управление на отпадъците.  

Във връзка с контрола за недопускане замърсяване на речните легла и пътната мрежа е 

създадена организация и изготвен график за проверки. Извършени са планираните 

проверки на пътната мрежа и речните легла в 19-те общини на Плевенска и Ловешка 

област. Дадени са 5 предписания за почистване на замърсени терени в общините – Белене, 

Гулянци, Долни Дъбник, Пордим и Долна Митрополия. Извършен е последващ контрол и 

е установено, че четири от тях са изпълнени, на едно от тях не е изтекъл срока.  

 

Бизнеса  

- за периода са издадени 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 

решение за прекратяване на процедура по ОВОС. 

- Съгласувани са над 20 инвестиционни предложения, включително по подмярка 

6.1. и подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020 г. Съгласувани са и 5 инвестиционни 

предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктури“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. 

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

шеста на ЗООС (в т.ч. 11 – ОВОС, 0 – ЕО, 3 – 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. 

 

 

 

 

  


