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

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 131 проверки на 128 обекта, дадени 
са 48 предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 83 обекта са направени 84 планови проверки, дадени са 18 предписания. 
 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 

На 47 обекта са направени 47 извънредни проверки, дадени са 30 предписания.  
От тях: 

 по сигнали – 6 бр.; 
 по заповед на МОСВ – 14 бр.; 
 последващ контрол – 8 бр.; 
 други –19 бр. в т. число  проверки, съвместно с други проверки в региона, за съставяне на 

констативен протокол за санкция, за екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние,   
проверки, съвместно с други проверки в региона. 

 
АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
През м. септември  са извършени 19 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или 
фактор на околната среда, от които 15 бр. планови и 4 бр. извънредни, при които са дадени 18 бр. 
предписания за привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. 
Извънредните проверки са във връзка с: подадени сигнали за замърсяване на р. Осъм с обезалкохолена 
каша от дестилация от "Винпром Троян" АД, инвестиционни проблеми в с.Гложене, замърсявяне на 
дере в регулацията на с.Галата с отпадъци и извеждане от инсталации на озоноразрушаващи вещества 
- фреон R 22. При проверката на предприятие за производство на плодови дестилати и ракии, в гр. 
Троян и извършен оглед на участъци от р. Осъм граничещи с обекта, е констатирано наличие на следи 
от старо замърсяване и изтичане на каша в р. Осъм. На дружеството са дадени предписания с кратки 
срокове за предприемане на действия относно прекратяване и недопускане на замърсяване на р. Осъм . 
Предстои извършване на последващ контрол от РИОСВ - Плевен относно изпълнение на дадените 
предписания и предприетите мерки. Направена е извънредна проверка по сигнал постъпил в МОСВ, 
относно Претоварна станция и ПСОВ с.Гложене. При проверката е установено, че съоръженията на 
ПСОВ с.Гложене не работят, извършват се ремонтни работи. На кмета на община Тетевен са дадени 
предписания за привеждане на съоръженията в техническа изправност. Предстои  последващ контрол 
по изпълнение на предписанията. По искане на БДДР, относно постъпила жалба от МОСВ, е 
направена проверка на дере в регулацията на с.Галата  за замърсяване с отпадъци и нерегламентирано 
заустване на отпадъчни води във воден обект. Дадени са предписания на кмета на община Тетевен за 
почистване на дерето и предприемане на действия по ЗУТ. 
.   
Планови проверки по КПКЗ: 

 1. Златна Панега  Цимент” АД - Инсталация за производство на циментов клинкер;  
 2. Тера” АД,гр.Червен бряг - Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане. 
 

Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори” 
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

- Проведена е на 04.09.2015 г. проверка на  участъци от улична мрежа, тротоари и прилежащи 
строителни площадки, за контрол върху потенциални източници на неорганизирани емисии и 
навременното изпълнение на проекти, включени към мерките в общинската програма по чл. 27 от 
ЗЧАВ. Проверено е изпълнението на дадените при предходната проверка 3 бр. предписания за 
предприемане на допълнителни действия (измиване и оросяване на конкретни участъци със 
строителни дейности) с цел предотвратяване/ограничаване на неорганизираните прахови емисии и 
отлагането им върху уличните платна. 



- Изготвена е месечна информация за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и 
осъществени дейности от РИОСВ за намаляването им – за предходния месец. Информацията е 
публикувана е на интернет-сайта на РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с предходни периоди, с 
графично и таблично представяне на данните. 
 
Проверки по ЗЧАВ на производствени обекти във връзка с ограничаване на неорганизирани 
емисии: 1 бр. за последващ контрол. 
 
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 няма получени и проверени доклади от собствени периодични измервания.  
Проведен е планово контролно измерване на емисиите от 1 източник (асфалтосмесител) в 1 

пробовземна точка. 
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.: 

За периода са извършени 8 бр. проверки, в т. число: 3 бр. индивидуални и 5 бр. в рамките на 
комплексни проверки. Всички проверки са планови. 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 
Проведени са 5 бр. проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ на търговци и 
потребители и производители на продукти за нанасяне на покрития, в т.ч. 6 бр. индивидуални и 3 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 8 бр. проверки в рамките на КПКД. 
 
Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”: 
Участия в 1 бр.  комплексни проверки по КПКЗ в обекти с издадени комплексни разрешителни. 
 
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 3 бр. проверки в рамките на комплексни проверки.  
 
Издадени предписания при всички проверки: общо  2 бр. предписания, в това число:  

- за възстановяване аспирация, изпускащо устройство и пробовземна точка към лакова кабина; 
- за представяне на счетоводна справка за вложени смеси, съдържащи ЛОС. 

 
Участия в Държавни приемателни комисии – 2 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: 
- 1 бр. планови проверки по КПКЗ – на обекти с КР; 
- 2 бр. проверки с контролен планов мониторинг на шум. 
Изготвен е констативен протокол за превишена гранична стойност за нива за шум в жилищни зони, 
въз основа на получен протокол от контролно измерване, проведено по сигнал през предходния месец. 
Изготвени 3 бр.  писма с анализ и заключения за резултати от  представени  протоколи за контролен и 
собствен мониторинг на шум. 
Изготвени са 6 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО, ОВОС и КР. 
Направление “Опазване на водите”: 

През м. септември са направени  14 бр.индивидуални проверки, от които 5 бр. индивидуални  
планови  проверки (3 бр. по компонент води и 2 бр. по  фактор отпадъци) и 9 бр. извънредни проверки 



на обекти формиращи отпадъчни води. Последните  са разпределени както следва: 1 бр. проверка  по 
сигнал, 2 бр. последващ контрол , 4 бр. проверки на обекти с  текуща санкция, 1 бр. проверка по 
искане на БДДР, 1 бр.проверка за пломбиране савак на авариен канал  на ПСОВ Плевен . Експертите  
от направлението са участвали в 1 бр. комплексна проверка на инсталация с комплексно разрешително 
и в 12 бр. комплексни проверки  по контролната  дейност.  Направени са  9 бр. планови  и 3 бр. 
извънредни  КПКД. Извънредните проверки са във връзка с постъпили в РИОСВ Плевен  сигнал ,  
писмо на МОСВ  за инвестиционни проблеми в с.Гложене и писмо на БДДР  за  участие  в проверка по 
жалба постъпила  в МОСВ за замърсяване на  дере в с.Галата.  При проверките са дадени общо  9 бр. 
предписания.  През отчетния период е  направено  1 бр. предложение  за  отмяна текущата санкция на  
Авис ЕООД. 

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

Извършени  са общо 5 бр. проверки по спазване на изискванията на законодателството по 
химикали , от които 1 бр. индивидуална и 4бр. КПКД. По спазване на изискванията на Регламент 
REACH са извършени проверки  на  2 бр.  производители на химични вещества   и 3 бр. потребители  
по веригата , съгласно определенията на  регламент REACH. Извършен е планов контрол по Регламент 
850/2004 относно УОЗ в 1бр. обект. 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 69 бр. индивидуални проверки, от които 45  бр. планови и 
24 бр. извънредни. При проверките са дадени 27 бр. предписания.  От извършените извънредни 
проверки, 12 бр. са в изпълнение на разпореждане на МОСВ за извършване на проверки за пуснати на 
пазара полимерни торбички, 3 бр. контрол по постъпили жалби и сигнали, 2 бр. във връзка с 
констатирани замърсявания, 2 бр. проверки по подадени заявления за издаване на документ по чл.35 
от ЗУО  и 5 бр. за осъществяване на последващ контрол.  

Съставени са 2 бр. АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейности с ИУМПС и на 
"Полихим СС" ЕООД за водене на невярна отчетност. 

 
През м. септември по компонент почви е взето е  участие в 1 проверка на обект с Комплексно 

разрешително (КР) по изпълнение на условия в КР и в 2 комплексни проверки по изпълнение на 
условия в решения по ОВОС. Взето е участие в 1 заседание на комисията по  чл.17,ал.1,т.1 от Закона 
за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) в ОД Земеделие - Ловеч. Изготвен е отговор с резултатите от 
извършената през м. август проверка на животновъдни обекти в гр. Червен бряг по сигнал за 
незаконно изградена и функционираща кравеферма до пода телите на сигнала, който е изпратен и в 
МОСВ. Във връзка с процедури по ОВОС са изготвени вътрешни становища по компонент почви. 

 
 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
Направени са 7 бр. планови проверки по плана за 2015 г., в т.ч. 3 по документи и 4 на място. 
Изготвени са: 
- 8 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  
- 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;  
- 4 бр. решения за прекратяване на процедури  
- 15 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (12 - ОВОС/3 - ЕО); 
- 38 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС ; 
- 19 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); 
- 25 бр. вътрешни становища /преписки извън обхвата на глава шеста от ЗООС, но в обхвата на чл. 31 
от ЗБР  
- 15 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и 
неточности по процедурите; 
- 8 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; 



- 7 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 
 
За месец септември в направление “ЕО и ОВОС”  са постъпили за разглеждане общо 116 броя нови 
уведомления, 4 искания за преценяване на необходимостта от ОВОС/ЕО, 2 задания за ДЕО, 27 
становища (РЗИ и БДДР) и 85 писма. 
 
Направление Биологично разнообразие и защитени територии: 

- Извършени са проверки за спазване на условията в Решение 150-ОС/2014 на РИОСВ-Плевен и 
Решение ПН 145-ОС/2014 г. (възложител: "КА 10" ЕООД - Ловеч). Установено е нарушение на 
условие в Решение 150-ОС/2014, във връзка с което са предприети необходимите действия.   
- Изпратени са 2 екз. бял щъркел, 1 екз. Обикновен мишелов ,  1 екз. бял щъркел  и 1 екземпляр 
Белоопашат мишелов - защитени видове от Приложение №3 на ЗБР, в Спасителен център - Стара 
Загора. 
Извършена е проверка по Разрешително 643/2015 г. на МОСВ за преместване от Напоителни 
системи ЕАД, клон Среден Дунав, на индивиди от три защитени растителни вида. Нарушения на 
условията, посочени в разрешителното, не са установени. 
- Извършена е проверка на  зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа. Нарушения не са констатирани. 
- Извършени са  проверки на защитени дървета-три цера и един летен дъб в землището на с. 
Садовец;  един летен дъб в землището на с. Чомаковци. Две от дърветата ще бъдат предложени за 
заличаване, тъй като са изсъхнали. 
Извършена е проверка на билкозаготвителен пункт в с. Борима на "Папия 1" ЕООД-София. 
Нарушения не са установени. 
Извършена е  проверка на размножен екземпляр от ръждивоврато кенгуру, във връзка с издаване на 
регистрационна карта по Закона за защита на животните. 
- Постъпили са   139 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 
предвиждащи провеждане на сечи. 

 
Издадени наказателни постановления: 
 

Нарушител 
НП, 
лв. 

Нарушена 
разпоредба 

Описание на нарушението 

"Батерия" АД, 
гр.Никопол 

5000 
чл.156, ал.1 във вр. 
чл.119, ал.7 от ЗУО 

Не е изпълнило предписания дадени в констативен 
протокол на основание чл.119, ал.7 от ЗУО в срок за 

изпълнение до 15.05.2015г., в изпълнение на 
задълженията си по чл.14 и чл.59 от ЗУО 

ТП ДГС Ловеч, 
гр.Ловеч 

1000 чл.31, ал.14 от ЗБР 

Не е изпълнило условие в Решение за преценяване на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, за 

предвиденото ползване от подотдели, а именно: Да не се 
превишава ползването. 

ТП ДГС Ловеч, 
гр.Ловеч 

1000 
чл.31, ал.14 от ЗБР 
във вр. чл.31 ал.7 

Не е изпълнило условие в Решение за преценяване на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, за 

предвиденото ползване от подотдели, а именно: Да не се 
превишава ползването. 

ФЛ 300 
чл.133, ал.1, т.3 от 

ЗУО 

Не е предал ИУМПС на площадка за съхранение или в 
центрове за разкомплетоване на ИУМПС с документ по 

чл.35 ал.1 т.1 от ЗУО, установено е 6 бр. ИУМПС в 
различна степен на разкомплектоване 

"Полихим-СС" 
ЕООД, гр.София 

3000 
чл.135, ал.1, т.3 във 

вр. чл.44, ал.2 от 
ЗУО 

Дружеството предоставя невярна информация и/или води 
невярна отчетност съгласно изискванията н а ЗУО и 

Наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО. 

 
 
Директор РИОСВ – Плевен:  

 
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА 


