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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през септември 2019 г. 

 

 

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

от осъществената контролна дейност: 

През септември 2019 г. са извършени 98 проверки на 91 обекта, в т.ч. 70 планови 

проверки на 64 обекта и 28 извънредни проверки на 13 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 30 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 17 при планови проверки и 13 при 

извънредни. От извършените проверки, 6 са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). 
 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 1 Решение по ОВОС и 4 решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

- Изготвени са общо 22 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 2 – ОВОС, 20 – не подлежи). По 73 уведомления е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС. 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

- През м. септември са постановени 27 бр. Решения, всички по чл. 18 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). 

- През м. септември са издадени 106 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. септември в РИОСВ – Плевен са постъпили 79 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План извлечения. 

 

Tекущ контрол:  

Направени са 23 проверки за м. септември 2019 г., по Плана за контролна дейност 

за 2019 г. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки за намерени в района на област Плевен и 

област Ловеч в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение 

№3 на ЗБР): 1 екз. от вида Бял щъркел и 1 ек. от вида Поен дрозд. Птиците са изпратени в 

Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане. 

 

Последващ контрол:  

Направени са 2 проверки  за контрол по изпълнението на предписания във връзка с 

ограничаване на достъпа до терена на общинското депо с преустановена експлоатация и 

относно нерегламентирана площадка за ИУМПС. 

 

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

от осъществената контролна дейност: 
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По Заповед на областен управител на Плевенска област представител на РИОСВ-

Плевен е участвал в междуведомствена комисия за обследване проводимостта на речните 

легла извън границите на урбанизираните територии в област Плевен. 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  септември 2019 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 21 бр. проверки (18 бр. по компонент „въздух” и 3 бр. 

проверки по фактор „шум”) в  18 бр. обекти. Съставени са 18 бр. протоколи, в т.ч. 14 бр. 

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

бр. проверки на обекти с КР. От извършените 21 бр. проверки, 18 бр. са планови и 3 бр. 

извънредни проверки по сигнали.  

През отчетния период са издадени шест предписания. 

През отчетния период не са получени и оценени доклади от СПИ на емисии на 

замърсители (горивни и технологични). 

През отчетния период публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности 

с разтворители от обхвата на Приложение 1 към Наредба №7/2003г. е актуализиран във 

връзка с вписване на промяна в обстоятелствата за 1 бр. нова инсталация, работеща с 

разтворители. 

Изготвени са 9 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 

предходния месец; 

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

ФПЧ10 за предходния месец и в сравнение с предходните две години. 

През изтеклия месец експерти от направлението са участвали в  две ДПК. Няма 

участие в ЕЕС. 

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

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти за месец септември 2019 г.: Проверки на производители, вносители, 

търговци и потребители на смеси за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на 

Наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при употребата 

на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. 
 

Води 

През м.септември са извършени/ взето е участие в 17 бр. проверки, от които 10 бр. 

индивидуални планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в 3 бр. 

КПКД (комплексна проверка по повече от един компонент на околната среда), участие в 2 

комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително по ЗООС. Направени са 2 бр. 

извънредни проверки, във връзка с писмо на БДДР Плевен за Хотелски комплекс 

„Планината” с.Рибарица и проверка по писмо на ОДБХ Плевен относно дейността на 

Млекопреработвателно  предприятие в гр.Койнаре. 

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

в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. Срокът за изпълнение 

на предписанията не е изтекъл. 

През периода няма съставени АУАН по Закона за водите. Направено е 

предложение да не се налага текуща санкция на „Кондов Екопродукция“ ЕООД, предвид 

изчисления размер на санкцията.  

Акценти в контролната дейност на направление „води“ за м.септември са: 

- 2 бр. извънредни проверки във връзка с писма на БДДР Плевен и ОДБХ 

Плевен, за дейността на обекти формиращи отпадъчни води. 
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- Контролен мониторинг на отпадъчни води от 4 бр.обекта, от списъка утвърден със 

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

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени две  планови  проверки на оператори с КР. 

Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР, становища по процедури по ОВОС, 

проект на КР. Дадено становище за НДНТ  на обект с издадено КР. 

 

Химикали и екологични щети 

 За отчетния период са извършени общо 5 бр. проверки, от които 1 бр. планова 

индивидуална, 1 бр. планова КПКД проверка по спазване на законодателството по 

химикали, 1бр. планова проверка на обект с нисък рисков потенциал (Севезо обект), 1бр. 

проверка  на обект  с издадено КР и 1бр. планова проверка по спазване на 

законодателството за екологична отговорност. При извършените проверки не се 

констатираха съществени нарушения. Дадени са 3бр. предписания за представяне на 

информация  по Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и 

водите, за изготвяне на оценка на съхранение на опасни химични вещества и смеси и 

оценка по екощети. За спазване на законодателството на Регламент REACH са проверени 

2 бр. потребители по веригата и 1 бр. дистибутор. Извършен е контрол по Регламент 

648/2004 относно детергентите на производител В информационните листи за 

безопасност е отразена първичната и крайна биоразградимост на ПАВ. 

 През периода са изготвени доклади от извършените проверки, становища по 

процедури по ОВОС, ЕО, КР, докладване  на МОСВ относно проверен  контрол по 

Регламент 850/ 2004 относно устойчивите органични замърсители . Взето участие в 1бр. 

ЕЕС на процедура по ОВОС. 

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.   

 

Управление на отпадъците 

През месец септември експертите от РИОСВ Плевен са извършили 23 

индивидуални проверки (9 планови и 14 извънредни), по спазване изискванията на Закона 

за управление на отпадъците. 

Извършени са 9 индивидуални планови проверки, както следва: 

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

 1 бр. по подадено в РИОСВ –Плевен заявление за дейности с отпадъци 

 1 проверка на основание чл. 119 за разделно събиране на отпадъци 

Извършени са 14 извънредни проверки – 3 бр. проверки - последващ контрол на 

дадени предписания. Установено е, че предписанията са изпълнени. Почистени са 

констатираните локални замърсявания с отпадъци. Извършена е проверка по искане на 

МВР, във връзка със сигнал с. Голяма Желязна. През месец септември 2019г. са 

извършени 6 бр. проверки по подадени в РИОСВ –Плевен сигнали за нерегламентирани 

дейности с отпадъци и пожари на депа с преустановена експлоатация и 1 бр. проверка по 

подадено заявление за издаване на разрешение.  

Във връзка с изпълнение на задълженията на Общините Пордим, Белене и 

Никопол, за осигуряване на площадки, за безвъзмездно предадените разделно събрани 

опасни отпадъци и/или, чрез сключени писмени договори с дружества, притежаващи 

разрешения за дейности с опасни отпадъци са извършени 3 бр. извънредни проверки, по 

заповед на МОСВ. 

За констатираните несъответствия при проверките са дадени 13 бр. предписания. 

Взето е участие и в 4 бр. планови комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД-проверки) и две проверки по 

комплексно разрешително на повече от един компонент или фактор на околната среда.  
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През отчетния период е съставен 1 АУАН, на физическо лице за нерегламентирано 

съхранение и третиране на ИУМПС. 

Изготвена е информация до ПОСККД, за проблемните обекти, осъществяващи дейности с 

отпадъци, действащи на територията на РИОСВ –Плевен и отговор, във връзка с 

изпълнение на задълженията на Общините Пордим, Белене и Никопол, за осигуряване на 

площадки за безвъзмездно предадените разделно събрани опасни отпадъци. 

Предоставена е информация на МОСВ за лица, които имат издаден документ с разрешени 

дейности R12, R13 и R9, за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

 Докладвани са в ИАОС и ПОСККД издадените през м. август документи по чл. 35 

от ЗУО. 

Отразени са промени в регистъра на банковите гаранции и е изпратена 

информацията в Дирекция „Финансово управление”. 

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

Издадени са 6 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (2 бр. разрешения, 1 бр. 

прекратяване разрешение на основание чл.56, ал.1 от АПК и 3 бр. регистрационни 

документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.  

Извършена е класификация на 23 отпадъка на 8 фирми-генератори. Проверени и 

въведени в Excel формат са 225 идентификационни документи за транспорт на опасни 

отпадъци. Заверени са 16 бр. отчетни книги по отпадъците. 

 

Почви 

През м. септември 2019 г. са извършени 3 индивидуални проверки, от които 2 

планови на находища за добив на нефт и газ и 1 извънредна по сигнал, във връзка с 

вземане на почвени проби от РЛ – Плевен по разпореждане на РУ-МВР Тетевен. При 

плановите проверки е констатирано, че няма замърсяване на почви с кондензат и/или 

нефт около сондажните площадки.  

Взето е участие в 4 планови комплексни проверки, от които: 

- 1 проверка (КПКД) по фактор отпадъци и компонент почви. При проверката не е 

констатирано замърсяване на почви с масла и/или нефтопродукти; 

- 2 проверки по КПКЗ на обекти с издадени комплексни разрешителни (КР). При 

проверките е констатирано, че поставените условия в КР, касаещи компонент почви, се 

изпълняват; 

- 1 проверка по ОВОС във връзка с контрол по изпълнение на поставени в 

решението условия. Констатирано е, че условието по компонент почви се изпълнява. 

Участвали сме в: 

- 1 ЕЕС в РИОСВ Плевен; 

- 1 заседание на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските 

земи (ЗОЗЗ) в ОД Земеделие Плевен. 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за 

състоянието на складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество (БШПС). 

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

 

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 6.3 от ПРСР са постъпили над 39 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми, които са приключено преди края на 14-дневния срок.   
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Проведени са процедури по 6 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на улици, паркове и площади, 

детски градини и училища, и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 171 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П (в т.ч. 81 уведомления за ГСП и 90 уведомления за ИП/П/П), 6 искания за 

преценяване необходимостта от ОВОС, 2 доклада за оценка на качеството. 

Издадени са 1 Решение по ОВОС и 4 решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС.  

Изготвени са общо 22 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 2 – ОВОС, 20 – не подлежи). По 73 уведомления е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС. 

По процедури са получени общо 17 бр. становища (3 от БДДР, 14 от РЗИ).  

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

Плевен, Пордим, Тетевен, Троян, Угърчин, Червен бряг.  

 

Направени са 23 проверки за м. септември 2019 г., по Плана за контролна дейност 

за 2019 г. 

 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 

Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени територии – резерват Милка и 

резерват "Китка" земл. гр. Белене, обл. Плевен относно спазване режима на забрани, 

определен от Закона за защитените територии и заповедите за обявяването им; нарушения 

не са установени. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс с 

пещерите "Темната дупка", "Проходна", "Свирчовица", "Банковица" и "Хайдушката 

дупка"", земл. с. Карлуково, обл. Ловеч, ЗМ "Коридорите", земл. с. Биволаре, обл. Плевен, 

ЗМ "Тараклъка", земл. с. Градище, обл. Плевен, във връзка с поставяне на обозначителни 

табели. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на 8 екземпляра защитени дървета от 

видовете Бяла топола (в землището на с. Санадиново) и Летен дъб (в землищата на гр. Д. 

Дъбник и с. Крета) във връзка с контрола върху защитени дървета. Нарушения не са 

установени. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки за намерени в района на област Плевен и 

област Ловеч в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение 

№3 на ЗБР): 1 екз. от вида Бял щъркел и 1 ек. от вида Поен дрозд. Птиците са изпратени в 

Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Зоопарк - гр. Ловеч, находящ се в парк 

"Стратеш", гр. Ловеч. Нарушения не са установени. 

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

община Ловеч. Нарушения не са установени. 

 

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

През отчетния период са извършени общо 6 комплексни проверки по повече от 

един компонент или фактор на околната среда. Дадено е предписание за привеждане 

дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  
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Извършени са 2 бр. извънредни проверки за намерени в района на област Плевен и 

област Ловеч в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение 

№3 на ЗБР): 1 екз. от вида Бял щъркел и 1 ек. от вида Поен дрозд. Птиците са изпратени в 

Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Зоопарк - гр. Ловеч, находящ се в парк 

"Стратеш", гр. Ловеч. Нарушения не са установени. 

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

община Ловеч. Нарушения не са установени. 

 

Бизнеса  

- Издадени са 1 Решение по ОВОС и 4 решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

- По мярка 6.3 от ПРСР са постъпили над 39 уведомления за инвестиционни 

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

срок.   

- Проведени са процедури по 6 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на улици, паркове и 

площади, детски градини и училища, и други.  

- Изготвени са общо 22 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 2 – ОВОС, 20 – не подлежи). По 73 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

АУАН и наказателни постановления 

Съставен е АУАН №019/09.09.2019г. на Илиян Трифонов Нешовски от гр.Плевен– 

за това, че съхранява и разкомплектова ИУМПС – 10 бр. материали и компоненти от тях 

/свалени брони, излезли от употреба гуми /, без документ по чл.35,ал.1, т.1 от ЗУО. 

Нарушение на чл.133, ал.3, т.3  от ЗУО; 

Издадени са следните наказателни постановления: 

- НП №017/18.09.2019г. на Горан Иванов Горанов, гр.Луковит – за това, че като 

билкозаготвител е събрал 40 кг в свежо състояние лист липа, за която билка няма 

позволително за ползване, издадено по чл.22 от ЗЛР. Размерът на наказанието е 

150 лв. Нарушение на чл.21, ал.2 и ал.5 във вр.чл.72, ал.1 от ЗЛР. 

-             Влезли в сила наказателни постановления: 

- НП №014/21.08.2019г. на Иванка Маринова Петрова, с.Александрово – за това, че 

съхранява в различна степен на разкомплектоване на ИУМПС, материали и 

компоненти от тях и ИУЕЕО, няма издадено разрешително по чл.35, ал.1 т.1 от 

ЗУО. Размерът на наказанието е 2800 лв. Нарушение на чл.133, ал.6, т.2 във 

вр.чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

- НП №015/23.08.2019г. на Христо Иванов Георгиев, с.Златна Панега – за това, че 

извършва дейности по съхранение и разкомплектоване на ИУМПС – 50 бр. 

материали и компоненти от тях, за които няма издадено разрешение за дейности с 

отпадъци, съгл. чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 лв. 

Нарушение на чл.133, ал.3, т.3  от ЗУО. 

 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-71-7/04.09.2019г. от директора 

на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на Кооперация „Обнова”, с.Черни 

Осъм, общ.Троян. Нарушението е за замърсяване на атмосферния въздух с емисии на 

въглероден оксид, изпускани от комина на парен котел на кооперацията. Размерът на 

месечната текуща санкция е 25,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Докладът за 

резултатите от извършените СПИ е получен в РИОСВ-Плевен с вх.№4557 от 13.08.2019г. 

Констативният протокол за установяване на замърсяването №ВХ-С-ЮР-043.1 от 

20.08.2019г. на РИОСВ-Плевен е съставен в крока по чл.8, ал.6 от Наредбата за за вида, 

размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване 
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на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на 

определените емисионни норми и ограничения. Предложението за налагане на 

санкция (вх.№ 4694/21.08.2019г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено 

(представено)  в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното 

постановление №И-9-71-7/04.09.2019г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в 

деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№4694(2)/04.09.2019г. 

 

Обществеността  

 Вследствие на проведения превантивен, текущ и последващ контрол, през 

отчетния период няма констатирани случаи на дейности от промишлени предприятия и 

обекти, създаващи предпоставки или водещи до аварии или замърсяване на компоненти 

на околната среда. 

 Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната 

дейност и провежданите политики, РИОСВ-Плевен запазва 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. 

 

През месец септември са постъпили и обработени 10 бр. основателни сигнала, като 

за всички са предприети  своевременно съответните действия – проверка на      

място,отговор,препращане по компетентност. 

 

Организирани са и проведени тематични работни срещи  във връзка с на тема 

„Промени в административните услуги на МОСВ“. 

 

Съвместно с БДДР бяха проведени мероприятия свързани с Европейска седмица на 

мобилността, Ден без автомобили, Да почистим България  заедно. 

 

 

Приложение – таблична част. 
 


