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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през юли 2020 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През юни 2020 г. са извършени 110 проверки на 110 обекта, в т.ч. 65 планови проверки 

на 65 обекта и 45 извънредни проверки на 45 обекта. В рамките на осъществения контрол са 

дадени 22 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните 

изисквания, от които 15 при планови проверки и 7 при извънредни. От извършените проверки, 

5 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда 

(КПКД). Направени са и 7 проверки по сигнали. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

В изпълнение на Заповед № РД-627/30.07.2020 г но министъра на околната среда 

стартираха съвместни проверки на 16 обекта за които има данни,, че се съхраняват препарати 

за растителна защита с изтекъл срок на годност. Проверките продължават и през месец август 

 

Засилен превантивен контрол: 

- През м. юли са постановени 30 бр. Решения, от които 27 бр. по чл. 18 и 3 бр. по чл. 2, ал. 

5 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 127 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. юли в РИОСВ - Плевен са постъпили 68 бр. уведомления за Горскостопански 

програми и План-извлечения за сеч. 

- Издадени са 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

- Изготвено е писмо относно съгласуване на четвърти Доклад по контрол и наблюдение 

прилагането на условията и мерките, при изграждането и въвеждането в експлоатация 

на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД 

паралелно на северния (магистрален) газоп-ровод до българо-сръбската граница", етап: 

Линейна част, за който е приложимо Решение по ОВОС № 7-5/2013г на министъра на 

околната среда и водите. 

- Изготвени са общо 4 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста 

на ЗООС (в т.ч. 4 – ОВОС). По 59 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС. 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

Извършени са извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри 

от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 1 екземпляр от вида Черен щъркел от с. 

Брестница, общ. Ябланица; 5 екземпляра от вида Бял щъркел от с. Бацова махала, общ. 

Никопол; гр. Плевен; гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, с. Долни Вит, общ. Гулянци; 2 

млади екземпляра от вида Черен бързолет от гр. Плевен; 1 екземпляра от вида таралеж, гр. 

Левски, общ. Левски. Животните са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за 

лечение и отглеждане. Намерените в безпомощно състояние 2 екземпляра от вида Керкенез от 

гр. Плевен са пуснати на свобода в подходящ район.  

Направени са 2 извънредни проверки по депозирани сигнали и две проверки във връзка 

с изпълнение на дадени предписания.  
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Последващ контрол:  

Направени са 8 извънредни проверки във връзка с изпълнение на дадени предписания. 

 

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

осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  
През месец  юли 2020 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 22 бр. проверки (18 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. проверки 

по фактор „шум”, 1 бр. по фактор „управление на отпадъците“ и 1бр. по фактор „изменение 

на климата“ в  21 бр. обекти. Съставени са 21 бр. протоколи, в т.ч. 16 бр. протоколи от 

индивидуални проверки, 2 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 3бр. проверки на 

обекти с КР. От извършените 22 бр. проверки, 15 бр. са планови и 7 бр. са извънредни, в т.ч.  

 1 проверки по сигнали;  

 2 проверка за последващ;  

 1 проверка за присъствие на СПИ; 

 1 проверка за извънпланово контролно измерване; 

 1 проверка по писмо на ИАОС;  

 1 проверка по санкция (отмяна на текуща санкция).  

През отчетния период са издадени 3 предписания. 

Обработени са (въведени, редактирани и потвърдени) данните за отчетната 2020г  за 82 

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

инсталациите, източници за ЛОС. 

Проведени са 2 бр. извънпланови (във връзка с жалби/сигнали) 72-часови индикативни 

имисионни измервания на основни показатели за КАВ в гр. Летница и в с. Сомовит, с 

мобилна автоматична станция на РЛ – Плевен.  

Проверени са 6 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 26 бр. 

източници (горивни и технологични). 

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: 

- Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по 

Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІІ тримесечие на 2020 г.; 

- Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ), за ІІ тримесечие на 2020 г.; 

  - 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. 

Проведено е едно планово контролно измерване на показателите за шум в околната 

среда, от промишлен източник. 

Изготвени са 4 бр. писма със заключения за резултати от проведени собствени и 

контролни измервания на показатели за шум в околната среда.   

Акценти:  
Във връзка с жалби/сигнали са проведени 2 бр. извънпланови 72-часови индикативни 

имисионни измервания на основни показатели за КАВ в гр. Летница и в с. Сомовит, с 

мобилна автоматична станция на РЛ – Плевен.  

 
 

Води 

През м.юли 2020 г. са извършени 15 бр.планови проверки, от които:  
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- 10 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води, 

- 2 бр. участие в КПКД, 

- 3 бр. участие в КПКЗ. 

През отчетния период са направени 6 бр.извънредни проверки, както следва: 

- 3 бр. индивидуални проверки по постъпили сигнали, 

- 1 бр.участие в КП, последващ контрол на решение за преценка необходимостта от 

ОВОС  

- 2 бр. проверки за налагане на текущи санкции. 

При направените проверки са дадени 2 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда, срокът за 

изпълнение не е изтекъл. Направена е организация за извършване на проверки съвместно с 

БДДР по постъпили сигнали. Изготвени са отговори до сигналоподателите.  

През отчетния са направени предложения за налагане на 2 бр.текущи санкции по ЗООС. 

За неизпълнени задължения по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите е изпратена покана за 

съставяне на АУАН по Закона за водите. 

През м.юли са изготвени 3 становища по процедури ОВОС и КР.  

Изготвена е информация за „Ракита-Р“ ЕООД, по искане на МВР и информация за 

ПСОВ на гр.Червен бряг по искане на упълномощено лице.  

Изискана е информация от ВиК оператори и общини, стопанисващи селищни ПСОВ във 

връзка с докладване по Директива 91/271/ЕИО. 

В Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите 

регулярно се въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и контролен 

мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване.  

Акцент в контролната дейност през периода са:  предложения за налагане на текущи 

санкции на „Кондов Екопродукция“ ЕООД и „Пелтина“ ЕООД. 

 

КПКЗ 

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

Дадено е едно предписание,във връзка с изпълнение на условие от комплексно разрешително. 

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

на КР. Взето участие в ЕЕС в ИАОС. 

 

Химикали 

За отчетния период са извършени 3 бр. проверки, от които 2 бр. планови 

индивидуални, 1 бр. планова КПКД проверка по спазване на законодателството по химикали. 

Проведена е  1бр. планова КПКД проверка по ЗОПОЕЩ. През месец юли е взето участие 1бр. 

планова проверка на условия  на обект с комплексно разрешително.  За отчетния период са 

дадени общо 4 бр. предписания за представяне на справка по химикали и за представяне на 

собствена оценка но ЗОПОЕЩ. При проверките не се констатираха съществени нарушения. 

През периода са изготвени доклади от извършените проверки, становища по процедури по 

ОВОС, ЕО, КР.  

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 отчетния период експертите от РИОСВ Плевен са извършили 28 индивидуални 

проверки (20 планови и 8 извънредни) по спазване изискванията на Закона за управление на 

отпадъците 

Извършените индивидуални планови проверки, 

 15 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 

 2 са на депа с преустановена експлоатация 

 3 са на общински програми за управление на отпадъците 
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От извършените 8 извънредни проверки, 

 1 е по сигнал и писмо на РУ-Ябланица 

 1 е по заявление за прекратяване на РД; 

 1 е по чл. 21, ал. 2 от Наредба 2; 

 4 са по последващ контрол 

 1 последващ контрол по ЗООС. 

               Дадени са 9 предписания 

              Взето е участие и в 3 проверки по комплексно разрешително на повече от един 

компонент или фактор на околната среда и в 3 бр. комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда. 

              Във връзка писмо на РУ-Ябланица относно сигнал, в Община Ябланица е 

констатирано локално замърсяване с отпадъци. Дадено е предписание за почистване на  

замърсените участъци с отпадъци с определен срок за изпълнение. 

              През отчетния период е съставен 1 брой АУАН на физическо лице по чл.133, ал.3, т.3 

ЗУО за  извършване на дейности с ИУМПС без разрешение във връзка чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

Издадени са и  7 броя документи на лица във връзка чл. 35 от ЗУО, заверени са 47 бр. работни 

листи за класификация на отпадъците и 60 бр. отчетни книги за отпадъците.  

Изготвени отговори до МОСВ във връзка с извършване на проверка на лица, извършващи 

дейности с масово разпространени отпадъци. 

 Изготвен отговор до МОСВ, във връзка  с информация, свързана с трансграничен 

превоз на отпадъци.  

 Изпратена информация до ПОСККД,  относно разминавания и неточности в 

планирани и отчетени обекти/проверки за 2017г. и 2018г.  

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.    

 

Почви 
 

През м. юли 2020 г. по компонент почви са извършени 5 проверки: 2 планови и 3 

извънредни проверки (1 бр. последващ контрол и 2 бр. на складове за негодни ПРЗ по Заповед 

на Министъра на околната среда и водите). 

Взето е участие в 3 комплексни проверки по КПКЗ на обекти с издадени комплексни 

разрешителни. При проверките е констатирано, че поставените условия в КР, касаещи 

компонент почви, се изпълняват. 

Взето е участие в 4 комисии, от които: 

- 2 комисии по чл. 17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи: 1 в ОД Земеделие 

Плевен и 1 в ОД Земеделие Ловеч; 

- комисия за определяне размера и границите на нарушен терен за рекултивация на депо 

Никопол по чл. 18 от ППЗОЗЗ; 

- 1 ДПК. 

Извършени са  9 проверки на 9 склада за съхранение на негодни ПРЗ инициирани от 

ПУДООС (3 склада в община Червен бряг: с. Сухаче, с. Радомирци, с. Ракита, гр. Угърчин; с. 

Татари, общ. Белене, 2 склада в общ. Долна Митрополия в с. Брегаре, гр. Кнежа, с. 

Карлуково), касаещи връщане на складовете с препакетирани и/или непрепакетирани ПРЗ, по 

проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други 

препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” по Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество (БШПС). 

За периода по компонент почви са изготвени 4 вътрешни становища по процедури по 

ОВОС и по КПКЗ. 



 

5 

 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за 

състоянието на складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по БШПС.  
 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

 

Засилен превантивен и текущ  контрол: 

 В изпълнение на Заповед № РД-627/30.07.2020 г но министъра на околната среда 

стартираха съвместни проверки на 16 обекта за които има данни,, че се съхраняват препарати 

за растителна защита с изтекъл срок на годност. Проверките продължават и през месец август. 

 Във връзка писмо на РУ-Ябланица, относно сигнал, в Община Ябланица е 

констатирано локално замърсяване с отпадъци. Дадено е предписание за почистване на  

замърсените участъци с отпадъци с определен срок за изпълнение. 

 Извършени са проверки на 2 депа с преустановена експлоатация, с одобрени проекти 

за рекултивация.  

 През отчетния период е съставен 1 брой АУАН на физическо лице по чл.133, ал.3, т.3 

ЗУО за  извършване на дейности с ИУМПС без разрешение във връзка чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО.   

 

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 4, подмярка 4.1.2 от ПРСР са постъпили над 3 бр. уведомления за 

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

дневния срок.   

Проведени са процедури по 7 бр. 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 110 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 4 искания за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад за консултации по 

ЕО и  3 бр. доклади по наблюдение и контрол при прилагане на ОУП. 

Издадени са, 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Изготвени са общо 4 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (в т.ч. 4 – ОВОС). По 59 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

По процедури са получени общо 13 бр. становища (6 от БДДР, 7 от РЗИ).  

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

Тетевен и Угърчин. 

Направени са 2 извънредни проверки по депозирани сигнали и две проверки във връзка с 

изпълнение на дадени предписания.  

 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на защитени територии: 

- природен парк (ПП) „Персина“ - във връзка със заявление по §7 от ЗЗТ за съгласуване 

направа на просеки под ел. проводи, преминаващи през защитената територия. При 

проверката на място е установено, че част от ел. проводите преминават и през териториите на 

защитена местност (ЗМ) "Персин" и поддържан резерват (ПР) „Персински блата“. Под ел. 

проводите, преминаващи през ПР „Персински блата“ няма дървесна и храстова растителност 

за почистване, а почистването под другите участъци е съгласувано от РИОСВ – Плевен при 

спазване на три условия, вкл. да не се навлиза в границите на ПР "Персински блата"; 
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- ПП „Персина“ - по сигнал ОИК-3-70/26.06.2020 г. за нарушаване забраната за достъп 

до ПР „Персински блата“. По време на проверката е установено, че описаното в сигнала 

място на утъпкан автомобилен път и убит чакал е недостъпно, поради наличие на вода в 

Мъртвото блато (част от ПР „Персински блата“). Установени са 12 бр. открити дървени 

чакала, две от които попадат в границите на ПР „Персински блата“ (Мъртвото блато), а 

останалите - в ЗМ „Персин“. До чакалата преминават утъпкани пътища, два от които влизат в 

Мъртвото блато, т.е. в поддържания резерват. Съгласно Ловностопанския план на ТП ДГС 

Никопол от 2016 г. (съгласуван с Решение №03-ОС/2017 г. на МОСВ) в ЗМ „Персин“, 

попадаща на територията на 14 ЛР „Белене ІІІ“, съществува само 1 бр. високо закрито чакало 

и няма предвидено изграждане на нови такива. Във връзка с установеното е дадено 

предписание на Ловно-рибарско дружество – Никопол за премахване на два броя чакала от 

територията на ПР „Персински блата“ и е информирано ТП ДГС „Никопол“ за нарушението 

на Ловностопанския план; 

- ПР "Персински блата" - във връзка с постъпил сигнал в МЗХГ за нарушения в ПП 

„Персина“. Извършена е съвместна проверка с представители на РДГ-Ловеч, ДГС-Никопол, 

ДПП „Персина“. По време на проверката е установено, че в ПР "Персински блата" – обект 

„Дульова бара“, има незаконен земен път. Във връзка с последното са изпратени писма до 

Ловно-рибарско дружество – Никопол, ТП ДГС „Никопол“ и Затвор „Белене“ с информация 

за цифровите граници на защитените територии на о-в Персин, заповедите за обявяването им 

с режим на забраните, както и изискванията на Закона за защитените територии за такива 

обекти. 

 

Извършена са 2 бр. планови проверки на: 

- СЗДП ТП ДГС Борима, с. Борима - за спазване условията в Решение ПН 24-ОС/2017 

г. на МОСВ, с което е съгласуван Горскостопанския план на стопанството. Нарушения не са 

установени; 

- СЗДП ТП ДГС Троян; гр. Троян - за спазване на условията в Решение ПН 15-ОС/2017 

г. на МОСВ, с което е съгласуван Горскостопанския план на стопанството. Нарушения не са 

установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка по уведомление за ГСП за сечи в гори в 

землището на с. Дълбок дол, с възложител “ГЛЕНДОЛОУ” ЕООД, Варна. При проверката на 

място е установено, че част от представената информация за състоянието на гората не 

отговаря на тази на терен. Във връзка с констатираното възложителят е представил в РИОСВ – 

Плевен нова Горскостопанска програма с актуална информация, за съгласуване по реда на 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

 

Извършени са 9 бр. извънредни проверки: 

- за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение 

№3 на ЗБР): 1 екземпляр от вида Черен щъркел от с. Брестница, общ. Ябланица; 5 екземпляра 

от вида Бял щъркел от с. Бацова махала, общ. Никопол; гр. Плевен; гр. Долни Дъбник, общ. 

Долни Дъбник, с. Долни Вит, общ. Гулянци; 2 млади екземпляра от вида Черен бързолет от гр. 

Плевен; 1 екземпляра от вида таралеж, гр. Левски, общ. Левски. Животните са изпратени в 

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

- за намерени в безпомощно състояние 2 екземпляра от защитен вид (от Приложение 

№3 на ЗБР) - Керкенез от гр. Плевен. Птиците са пуснати на свобода в подходящ район. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на екземпляр от вида Сокол скитник, включен 

в Приложение А на Регламент 338/97, находящ се в с. Телиш, общ. Червен бряг, във връзка 

със издаване на регистрационна карта. Нарушения не са установени. 
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Извършена е 1 бр. планова проверка на Общински пазар - гр. Угърчин, относно 

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

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитено вековно дърво (№ 1313 от ДР) 

Полски бряст в с. Глава, общ. Червен бряг. Нарушения не са установени. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на пункт за събиране и изкупуване на охлюви в 

гр. Ловеч, във връзка с декларирани количества охлюви, които не са изнесени в разрешения 

период за събиране – 10 май – 30 юни. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки (по Закона за защита на животните) на 

размножени екземпляри от вида Ръждивоврато кенгуру, находящи се в с. Сопот, общ. 

Угърчин, във връзка с издаването на регистрационни карти. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 7 бр. планови проверки по Закона за лечебните растения (ЗЛР) на: 

- ТП ДГС Борима, с. Борима, и ТП ДГС Троян, гр. Троян - за издадени позволителни за 

ползване на лечебни растения; 

- билкозаготвителни пунктове в с. Сухаче и с. Глава, общ. Червен бряг; с. Катунец, 

общ. Угърчин; с. Скобелево, общ. Ловеч; с. Стефаново, общ. Ловеч. 

При проверките по ЗЛР нарушения не са установени. 

 

Извършени са 3 бр. планови проверки по Закона за генетично модифицираните 

организми (ЗГМО) за освобождаване на ГМО в околната среда на: 

- Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян - лаборатория по in 

vitro размножаване на дребноплодни овощни видове; 

- "Юрофинс Агросайнс Сървисес" ЕООД, гр. Летница - опитно поле в гр. Летница; 

- Институт по царевицата, гр. Кнежа - опитно поле в гр. Кнежа. 

Извършена е и 1 бр. извънредна проверка по ЗГМО за освобождаване на генетично 

модифицирани организми в околната среда на "Анадиаг България" ЕООД, гр. София - база за 

биологични изпитвания: опитни полета в с. Гривица и с. Бохот, общ. Плевен.  

 

 

АУАН и наказателни постановления месец юли 2020г. 

 

Съставен е АУАН №048/27.07.2020г. на физическо лице от гр.Червен бряг - за 

установено наличие на значителен брой ИУМПС, в различна степен на разкомплектоване, 

разположени в собствен имот, за който няма издаден документ по чл.35, ал.1, т.1 и  чл.35, ал.1 

от ЗУО. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 във вр. чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. 

 

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

 

НП №029/16.06.2020г. на „Кооперация Обнова“, адрес:  с.Черни Осъм – за това, че 

като титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води изхвърля отпадъчни води във 

воден обект-р.Черни Осъм, в нарушение на емисионните изисквания, определени в 

разрешително за заустване. Нарушение по чл.200, ал.1, т.6 във вр. чл.48 от ЗВ. Размерът на 

наказанието е 1000 лв.  

НП №035/19.06.2020г. на „ПЛЕВЕН-МЕС”ООД, гр. Плевен – за това, че не е 

представило доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за 

заустване на отпадъчни води в срок до 31 март. Нарушение на чл.48, ал.1, т.12 във връзка с 

чл.200, ал.1, т.43 от ЗВ. Размерът на наказанието е 500 лв. 

НП №037/03.07.2020г. на "Рюрик груп" ЕООД, гр.София - не е представило доклад по 

чл.48, ал.,т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за заустване  за 
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предходната година в законоустановения срок - 31.03. на текущата година. Нарушение на 

чл.48, ал.1, т.12 във връзка с чл.200, ал.1, т.43 от ЗВ. Размерът на наказанието е 500 лв. 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 

НП №037/03.07.2020г. на "Рюрик груп" ЕООД, гр.София - не е представило доклад по 

чл.48, ал.,т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното за заустване  за 

предходната година в законоустановения срок - 31.03. на текущата година. Нарушение на 

чл.48, ал.1, т.12 във връзка с чл.200, ал.1, т.43 от ЗВ. Размерът на наказанието е 500 лв. 

 

 

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

обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  
Извършени са 9 бр. извънредни проверки: 

- за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение 

№3 на ЗБР): 1 екземпляр от вида Черен щъркел от с. Брестница, общ. Ябланица; 5 екземпляра 

от вида Бял щъркел от с. Бацова махала, общ. Никопол; гр. Плевен; гр. Долни Дъбник, общ. 

Долни Дъбник, с. Долни Вит, общ. Гулянци; 2 млади екземпляра от вида Черен бързолет от гр. 

Плевен; 1 екземпляра от вида таралеж, гр. Левски, общ. Левски. Животните са изпратени в 

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

- за намерени в безпомощно състояние 2 екземпляра от защитен вид (от Приложение 

№3 на ЗБР) - Керкенез от гр. Плевен. Птиците са пуснати на свобода в подходящ район. 

 

 

Бизнеса  
- Издадени са, 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

- Изготвено е писмо относно съгласуване на четвърти Доклад по контрол и наблюдение 

прилагането на условията и мерките, при изграждането и въвеждането в експлоатация 

на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД 

паралелно на северния (магистрален) газоп-ровод до българо-сръбската граница", етап: 

Линейна част, за който е приложимо Решение по ОВОС № 7-5/2013г на министъра на 

околната среда и водите. 

- По мярка 4, подмярка 4.1.2 от ПРСР са постъпили над 3 бр. уведомления за 

инвестиционни предложения, планове и програми, които са приключено преди края на 

14-дневния срок.   

- Проведени са процедури по 7 бр. 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 4 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста 

на ЗООС (в т.ч. 4 – ОВОС). По 59 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 
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електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на 

ФПЧ10 през предходния месец,   прессъобщение и др. 

 

Приложение – таблична част. 


