
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец ноември 2015 г.  

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 102 проверки на 96 обекта, дадени 
са 40 предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 70 обекта са направени 73 планови проверки, дадени са 32 предписания. 
 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 

На 26 обекта са направени 29 извънредни проверки, дадени са 8 предписания.  
 
От тях: 

 по сигнали – 4 бр.; 
 по жалби – 1 бр.; 
 по искане на МВР/прокуратура – 2 бр.; 
 последващ контрол – 7 бр.; 
 други –15 бр. в т. число  проверки, съвместно с други проверки в региона, по писма на други 

институции, за съставяне на констативен протокол за санкция, по заявления;  за екземпляри от 
защитени видове в безпомощно състояние. 

 
АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
През м. ноември са извършени 18 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор 
на околната среда,  при които са дадени 21 бр. предписания за привеждане на дейността на обектите в 
съответствие с нормативните изисквания.  
  
Планови проверки по КПКЗ: 

1. Старткерамик” ООД   област Велико Търново, община Павликени с. Михалци;  
2. Регионално депо,Община Плевен,гр.Плевен, Площад „Възраждане”, № 2; 
3. Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”;  
4. Полихим - СС" ЕООД,гр. София, 1616, ул. „Подграмада“ № 11. 
 

Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори” 
 
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 
Изготвени са, във връзка с изпълнението на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ: 
- годишен доклад до МОСВ (въпросници) по Директивата на ЕС за КАВ на изпълнението на мерките в 
общинските програми по чл.27 от ЗЧАВ; 
- писмо до Дирекция ОЧВ с представена за становище актуализирана програма за КАВ на Община 
Плевен; 
- писмо до Кмета на Община Ловеч за участие в програмен съвет за управление на КАВ. 
- писмо до Кмета на Община Априлци с данни за КАВ и източници на емисии за периода 2012 – 2014 
г., по тяхно искане във връзка с ОУП. 
Във връзка с текущата оценка на състоянието на КАВ са изготвени: 
- писмо до ИАОС и РЛ – Плевен за съгласуване на годишен график за имисионен и емисионен 
мониторинг през 2016 г.; 
- месечен доклад до МОСВ и ИАОС за нивата на ФПЧ10 и дейностите на РИОСВ за контрола и 
намаляването им; 
- месечна информация за сайта на РИОСВ за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10; 
Изготвени са 2 бр. вътрешни становища - част „атмосферен въздух”, на постъпила Общински 
програми по чл.79 от ЗООС на Община Летница, Задание за доклад за ЕО на ОУП на Община Пордим. 
 
Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 



Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния месец - на 
„Златна Панега Цимент” и „Топлофикация Плевен” ЕАД. 

За отчетния период са получени и проверени 9 бр. доклади от собствени периодични 
измервания, за 25 бр. източника (пробовземни точки).  
 
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.: 

За периода са извършени 2 бр. индивидуални и 5 бр. участия в комплексни планови проверки.  

Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 
Проведени са 2 бр. проверки в рамките на КПКД по спазване изискванията на Наредбата 

№7/2003г. и 5 бр. проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в т.ч. 3 бр. 
индивидуални и 2 бр. в рамките на КПКД. 
 
Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, 
които нарушават озоновия слой и прилагане на Регламент № 517/2014, относно някой 
флуорсъдържащи парникови газове. 

През отчетният период са  извършени 4 бр. проверки в рамките на КПКД. 
 
Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”: 

Участия в 2 бр.  комплексни проверки по КПКЗ в обекти с издадени комплексни разрешителни и в 1 бр.  
проверка за контрол на условия в Решение по ОВОС. 
 
Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови 
газове и за осъществяване на мониторинг на операторите на инсталации и авиационни 
оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии 

За периода са извършени 1 бр. проверка. 
 

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на 
околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни 
ограничения 

Съставени са 2 бр. констативни протоколи за установяване на замърсяване на въздуха над 
определените в чл.27 от Наредба 1/27.06.2005г. норми за допустими емисии (НДЕ) на базата на 
протоколи от контролни измервания в две асфалтобази. Във връзка със констатираните превишения са 
предложения за коригиране на текущи санкции на операторите. 

 
Издадени предписания при всички проверки: общо  7 бр. предписания, в това число:  

- за представяне на информация, свързана с консумацията на органични разтворители – 2 бр.; 
- за представяне на информация за утвърждаване на пробовземни точки – 2 бр.; 
- за удължаване на комини – 1 бр.; 
- за уведомяване при започване на работа, с цел провеждане на мониторинг – 2 бр. 

 
Участия в Държавни приемателни комисии – 3 бр. 
 
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на 
ЗЗШОС: 
Участие по фактор „шум” в следните проведени проверки: 
- 2 бр. планови проверки по изпълнение на условия в решение по ОВОС; 
- 1 бр. проверки с контролен планов мониторинг на шум; 
- 1 бр. проверки по жалба, с проведен контролен мониторинг на шум. 
На управителя на провереното по жалба предприятие е дадено предписание да не се допуска работа на 
основния източник на шум – дробилна машина, във вечерния и нощен периоди (от 19 ч. до 7 ч.).  
Анализирани са 4 бр. протоколи от контролен мониторинг и 2 бр. доклади от СПИ на шум. 
Изготвени са 8 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО и ОВОС и КР. 
 
 



Направление “Опазване на водите”: 
През м. ноември са направени 10 бр.индивидуални проверки, от които 4 бр. планови и 6 бр. 

извънредни проверки на обекти формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са разпределени 
както следва:  2 бр. по сигнал, 2 бр. последващ контрол , 2 бр. проверки на обекти с  текуща санкция. 
Експертите  от направлението са участвали в 3 бр. комплексни проверки  по контролната  дейност, в 4 
бр. планови  и в 1 бр. извънредна  проверки на инсталации с  комплексно разрешително.  Извънредната 
проверка е последващ контрол по изпълнение на предписание за недопускане заустване на инфилтрат 
от Регионално депо Троян в  дере, приток на р.Осъм.  През периода са дадени общо  3 бр. предписания 
за привеждане на обектите в съответствие с приложимото законодателство . Направени  са 2 бр. 
предложения  във връзка с текущи санкции - за  налагане текуща санкция на  Софарма АД  гр.София и 
спиране санкция та на Астарта ООД  гр.Плевен.  Експертите са участвали в ДПК за строеж : Външно 
ВиК на  Клиника по кардиология гр.Плевен.  

 
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии  с ОХВ”: 

Извършени  са общо 13 бр. проверки по спазване на изискванията на законодателството по 
химикали   и екощети, от които 2 бр. индивидуални , 10 бр. КПКД и 1 бр. извънредна, последващ 
контрол  на дадено предписание  за съхранение на химикали.  Взето  е участие в проверки на 1 бр. 
обект с издадено КР. Дадени са  5 бр. предписания за спазване на изисквания на реда и начина на 
съхранение, за оценка за класификация на обект  в обхвата на Глава 7, раздел С от ЗООС и за 
представяне на информационен лист за безопасност. Не са констатирани  нарушения  по спазване на 
изискванията на Регламенти REACH и CLP.  През отчетния период  е извършен контрол на 3бр. 
обекти в обхвата на ЗОПОЕЩ, дадени са предписания за изготвяне на собствени оценки  по  екощети. 

Не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на 
големи аварии с ОХВ. 

 
Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”: 

През отчетния период са извършени 38 бр. индивидуални проверки, от които 28  бр. планови и 
10 бр. извънредни. При проверките са дадени 9  бр. предписания.  От извършените извънредни 
проверки,  3 бр. са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания, 1 бр. е по искане 
на МВР за осъществяване на контрол на площадки, извършващи дейности с отпадъци от черни и 
цветни метали, 2 бр. във връзка с подадено уведомление за прекратяване на класификация на отпадъци 
от търговска верига, 4 бр. по подадени заявления за дейности с отпадъци (2 бр. за вписване на 
площадки и 2 бр. за заличаване).  

Съставен е 1 бр. АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейности с ИУМПС. 
 
През м. ноември по компонент почви са извършени 3 проверки, от които 2 планови и 1 

извънредна на находище за добив на варовици - строителни материали по Постановление на РП-
Ловеч. Взето е участие в комплексни проверки (КП) на 2 обекта с Решения за преценяване на 
необходимостта от ОВОС. Взето е участие в 2 ДПК. Изготвена е информация по мониторинг III-ниво - 
складове за негодни ПРЗ на територията на РИОСВ - Плевен, която след съгласуването й с ОДБХ-
Плевен и Ловеч и с РД ПБЗН-Плевен и Ловеч, ще бъде изпратена в ИАОС. Изготвени са вътрешни 
становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР по компонент почви. 

 
Дирекция “Превантивна дейност”: 
Направени са 5 бр. планови проверки по плана за 2015 г. и една извънредна – по сигнал. 
 
Изготвени са: 
- 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  
- 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;  
- 3 бр. решения за прекратяване на процедури  
- 9 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (6 - ОВОС/3 - ЕО); 
- 18 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС ; 
- 7 бр. крайни писма, че не може да се проведе процедура (в т.ч. по мерки 4.1 и 6.1. от ПРСР, одобрени 
ИП, няма ИП); 



- 34 бр. вътрешни становища /преписки извън обхвата на глава шеста от ЗООС, но в обхвата на чл. 31 
от ЗБР 
- 9 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и 
неточности по процедурите; 
- 2 бр. писма до БДУВДР за консултации по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно 
допустимостта на ИП спрямо режимите определени в утвърдените планове за управление на речните 
басейни и планове за управление на риска от наводнения; 
- 11 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 
 
За месец ноември в направление “ЕО и ОВОС”, са постъпили за разглеждане общо: 72 броя нови 
уведомления, 9 искания за преценяване на необходимостта от ОВОС/ЕО, 2 задания за ДЕО, 16 
становища (11 РЗИ, 4 БДДР, 1 БАБХ), 69 писма. 
 
 
Направление Биологично разнообразие и защитени територии: 
- Извършена е проверка  по чл.15, ал.3 от Наредбата за ОС за ИП "Изграждане на жилищна сграда-
ново строителство в поземлен имот №43325.12.326, з-ще на с. Лесидрен, общ. Угърчин". 
- Извършена е проверка на Природна забележителност "Марата" във връзка със срутищен процес в 
защитената територия. Установено е, че природната забележителност не е унищожена или увредена 
напълно и необратимо. 
- Извършена е проверка на Природна забележителност "Карлуковски карстов комплекс-пещера 
Темната дупка" по сигнал за нерегламентирано влизане в пещерата. По време на проверката не е 
установено посещение в пещерата, в нарушение на забраната за влизане в нея. 
- Постъпили са  104 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи 
провеждане на сечи. 

 
Издадени наказателни постановления: 
 

Нарушител НП, лв. 
Нарушена 
разпоредба 

Описание на нарушението 

ЕТ „Нина Илиева 
2012“  

1000 
Чл. 16 т.1 от 

ЗЗШОС 

Допуснал с дейността си /преработка на дърва/ 
предизвикване на шум в околната среда над 

граничните стойности, определени в Наредба 
6/26.06.2006 г. 

 
 
Директор РИОСВ – Плевен:  
 
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА 


