
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец април 2014 г.  

През периода  експерти от РИОСВ Плевен са извършили 114 проверки на 110 обекта,  дадени са 53 

предписания.  

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 68 обекта са направени 69 планови проверки и са дадени 35 предписания.  

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 43 обекта са направени 45 извънредни проверки, дадени са 18 предписания. 

От тях: 

• по жалби – 2 бр.; 

• по сигнали – 16 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 1 бр.; 

• по писма на МВР/прокуратура – 1 бр. 

• последващ контрол – 6 бр. 

• други – 19 бр. в т. число съвместни проверки с други държавни органи, проверки, свързани със 

заявления по ЗУО, съгласувателни писма,  връчване на НП, за констативни протоколи за санкции; нови 

производства, подлежащи на регистрация; проверки, съвместно с други проверки в района. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
 

През отчетния период са извършени 9 бр. планови комплексни проверки  - 5 планови и 4 извънредни (по 
жалби и сигнали). 

Дадени са 8 бр. предписания, от които 6 бр. по компонент въздух и 2 бр. по управление на отпадъците. 

По сигнално писмо на кмета на с.Калейца за замърсяване на въздуха с прах и дим и за шум от дейността на 

предприятие за производство на дървени пелети “Био Енерджи” ООД в махала Калейца, е извършена 

извънредна проверка с участието на кмета на с. Калейца, експерт от Община Троян и в присъствието на 

представители на оплакващите се граждани.  

Дадени са 4 бр. предписания, първото от които незабавно да се проведе профилактика и да се предприемат 

мерки за намаляване на емисиите от аспирация към пелет-преси, а останалите са за удължаване на комините, 

изграждане на ветрозащитна прегради около бункерите на циклоните и изготвяне на програма за техническа 

поддръжка на пречиствателните съоръжения. Първото предписание е изпълнено, монтирано е пречиствателно 

съоръжение - циклон към пелет-преси, останалите предписания са със срок за изпълнение до 30 юни 2014 г. 

Проверено по сигнал е предприятие за производство на елементи на сероочистващи инсталации от 

стъклопласти на базата на  епоксидни и ненаситени полиестерни смоли, стопанисвано от "Ветрорезина Балкан" 

ЕООД. Сигналът е от група граждани за замърсяване на околната среда при работа на открито. В денят на 

проверката не е констатирано извършване производствени дейности на открито, по сведения на ръководителя 

на обекта има случаи, в които това се е налагало. На представляващия дружеството е направено предписание  за 

недопускане извършването на механична обработка или каквито и да било други технологични операции  извън 

производственото помещение.  

Проверен е участък от р.Гостиля, по сигнал препратен от МОСВ, за изпускане на непречистени води и 

неприятни миризми от площадката на "Олива" АД гр.Кнежа. Изпратен е отговор до МОСВ. Предстои проверка 

на "Олива" АД с вземане на проби от отпадъчни води за изпитване и обследване на неприятни миризми. 

Извършена е извънредна проверка в с.Муселуево по сигнал за замърсяване с отпадъци в близост до защитено 

вековно дърво. Към момента на проверката вече е извършено почистване на терена.  

 

Извършени 3 комплексни проверки по КПКЗ: 
- Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин– планова проверка на РДНО; 

- Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци – планова проверка на РДНО; 

- Лайв Хаус ООД - Химическа инсталация за производство на основни химични вещества - планова проверка. 

 
Контрол върху качеството на атмосферния въздух 
Административно-наказателна дейност 
 - Съставен констативен протокол и внесено предложение за налагане на текуща санкция на ЕТ “Димитър 
Дебеляшки” – предприятие за производство на шперплат в гр. Тетевен, за превишени НДЕ в атмосферния 

въздух. 



 

Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

- Изготвен за МОСВ и ИАОС тримесечен доклад (януари – март 2014) за състоянието на КАВ по Долен Дунав – 
за гр. Никопол 

- Изготвен за МОСВ шестмесечен доклад за отоплителен сезон (октомври 2013 – март 2014), за състоянието на 
КАВ в Плевен, Ловеч и Никопол по показател ФПЧ10 и озон 

- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 за предходния м.03.2014 г., за 3 бр. 

автоматични измервателни станции (АИС) за мониторинг  на въздуха – в Плевен, Ловеч, Никопол 

- Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (измерени нива и 
сравнителен анализ с предходни периоди) за ФПЧ10 през предходния мeсец м.03.2014 г. за АИС в Плевен, 

Ловеч, Никопол 

По Наредба № 10/2003 г. за големи горивни инсталации (ГГИ) 
Проверен и изпратен в МОСВ  месечен доклад на Топлофикация - Плевен за емисиите от ГГИ през предходния 

месец м.03.2014 г. 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 
Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния м.03.2014 г. - на ЗЛАТНА  

ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД - 4 бр. и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД - 3 бр. 

Анализирани са 2 бр. доклади от СПИ на 5 бр. неподвижни източници (изпускащи устройства), за обектите: ЕТ 

Д. Дебеляшки, гр. Тетевен; Тера АД, гр. Ч. бряг 

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух: Извършени са 4 бр. планови проверки (вкл. участия в КПКД) на обекти:  
Кооперация "Обнова"; Софарма АД, с.Врабево; Балканфарма Троян АД; АБ Пътстрой ЕООД, с. Горно 

Павликени. 

Извършени са 5 бр. извънпланови проверки по сигнал:КПКД на ЕТ "Ветрорезина балкан", гр. Кнежа, по сигнал 

от граждани, за замърсяване на въздуха при работа на открито; Олива АД - гр. Кнежа -проверка по сигнал за 

неприятни миризми; ВИП ООД - извънпланова проверка по сигнал; КПКД на Био Енерджи ООД – махала 

Калейца – по сигнално писмо на Кмета на с. Калейца; ЕТ Д. Дебеляшки, гр. Тетевен – проверка по сигнал. 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 
Проведени са 2 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г.  в "Софарма"АД, с.Врабево 

и "Балканфарма" АД, гр.Троян в рамките на КПКД.  Проверени и утвърдени 3бр. планове за управление на 

разтворителите.  

Проведени са 3 бр. планови проверки по спазване изискванията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в "Грос мебел" 

ЕООД, "Савел" ЕООД и Кооперация "Обнова". Подготвена и изпратена в ИАОС обобщена годишна 

информация по прилагане на наредбата през 2013г. на територията на РИОСВ-Плевен. 

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, 

които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламен № 

842, относно някой флуорирани парникови газове:  извънпланова проверка на бензиностанция Лукойл - 
Ф545 на Милк комерсиал ООД и  планова проверка в състава на КПКД  -  Балканфарма Троян АД; 

Контрол на ЛОС по Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи 

органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини - 4 бр. 
проверки на бензиностанции за контрол на текущото състояние на инсталациите. 

Контрол по Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при замърсяване на околната 

среда: 
- Съставeн и връчен констативен протокол по чл. 69а от ЗООС, на ЕТ Д.Дебеляшки  

- Съставен и връчен констативен протокол за временно спиране на текуща санкция 

Издадени са общо  9 бр. предписания. 

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на 

ЗЗШОС  - Извършени са 4 бр. проверки, в т.число 2 бр. участия в проверки по КПКЗ на обекти с КР, 2 бр. 
участия в КПКД с контролен мониторинг на шум. 

 

Направление Води: 
През м.април са направени 9 бр. индивидуални проверки по компонент води, от които 2 

бр.планови и 7 бр.извънредни проверки. Извънредните проверки са: една проверка по сигнал, три 

проверки за съставяне на констативни протоколи за налагане на текуща санкция по ЗООС, една 

проверка последващ контрол с констатиране на нарушение, една проверка с вземане на проби от 

отпадъчни води, една проверка по информация на ИАРА. Съставен е един АУАН на "Матев 

Млекопродукт" ЕООД гр.Ловеч за неизпълнение на задължение от разрешителното за заустване. 

Изготвени са предложения за налагане текущи санкции на "Кондов Екопродукция" ЕООД и "Матев 

Млекопродукт" ЕООД гр.Ловеч. 



Направление ОХВ и оценка на риска: 
През отчетния период са извършени общо 5бр. проверки (2бр. КПКД, 2 бр. Севезо и 1бр. 

извънредна).  По спазване на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС, комисията по чл.157а  

проведе планов контрол  на Петролна база Плевен с оператор Нафтекс Петрол ЕООД (обект с висок 

рисков потенциал) и на Газохранилище Литекс с оператор Литекс АД (обект с нисък рисков 

потенциал). При извършените проверки не се констатираха нарушения на законодателството по 

предотвратяване на големи аварии. Дадени са предписания за представяне на годишни одити на 

СУМБ. За отчетния период не са регистрирани случаи на големи аварии с опасни химични вещества. 

През април е проведена 1бр. извънредна проверка на обект за ново производство на биодизел по 

спазване на задължения на Регламенти REACH и CLP. При проверката беше възможен  само външен 

оглед на обекта, не се осъществи контакт с представителите на дружеството.  На дружеството е 

съставен и изпратен констативен протокол с дадени предписания - при производство на химични 

вещества да се изпълнят задължения за регистрация и нотификация на веществата по Регламенти  

REACH и CLP. 

 

Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите: 
През април са извършени общо 49 проверки, от които 42 бр. планови и 7 бр. извънредни. При 

проверките са дадени 25 бр. предписания. 

Акцент през месеца отново са съвместните проверки на площадки, извършващи дейности с 

отпадъци от черни и цветни метали - 6 бр. В резултат от констатациите от проверките, са съставени 2 

бр. АУАН  - за нерегламентирано изгаряне на отпадъци на "Нет Метал" ООД и за неводене на 

отчетност за отпадъците - на "Майкромет" ООД.  

Извършени са и проверки за чистотата на населените места и пътищата от републиканската 

пътна мрежа - 11 бр. За констатирани нерегламентирани локални замърсявания, са дадени 

предписания за почистване на кметовете на гр. Троян, гр.Тръстенк, с.Тепава и с. Чифлик.  

През м. април по компонент почви са извършени 4 проверки и са дадени 3 предписания, от 

които 2 планови и 2 извънредни проверки (последващ контрол).  

Във връзка със сигнал, вх. № ОИК-3-12/10.03.2014 г.относно изтичане на газ от неизползваем 

сондаж И-Е-2 Деветаки, с. Деветаки, общ. Ловеч, е свикана комисия по заповед на Областния 

управител на област Ловеч, съставен е протокол с констатации: има изтичане на газ и водна емулсия, а 

причината е, че затръбието на сондажа е разрушено, липсват три клона със спирателни кранове, 

заглушки, манометри и буферен фланец. Взета е почвена проба от района на сондажа, анализът 

показва, че са налице вредни изменения на почвата в района на неизползваем сондаж за добив на 

природен газ в землището на с. Деветаки в следствие от химическо замърсяване на почви над пределно 

допустимите количества с нефтопродукти във връзка с § 1, т. 16, т “а” от Допълнителните разпоредби 

на ЗООС. Във връзка с констатациите, на Областния управител на Област Ловеч са дадени 

предписания за предприемане на действия по обезопасяване на сондажа и  по почистване на 

замърсената почва с нефтопродукти в района на сондажа. На 24.04.2014 г. е извършен последващ 

контрол по първото предписание, констатирано е, че са предприети действия по обезопасяване на 

сондажа, а Областният управител е уведомил Министъра на икономиката и енергетиката за 

възникналия проблем със сондажа с молба за предприемане на действия по компетентност и решаване 

на проблема.  

Взето е участие в една проверка по сигнал съвместно с експерт от д-я ПД. Взето е участие в 

проверка на обект с КР-контрол на условия в КР. Участвали сме в междуведомствена комисия по  

чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие гр. Ловеч. 

 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
През периода  в РИОСВ – Плевен са издадени: 

- 6 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  

- 6 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС;  

- 7 решения по ОС по ЗБР 

- 124 бр. писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС; 

- 3 бр. решения по ЗДОИ – за достъп до обществена информация; 

- 7 бр. писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в т.ч. 2 бр., че не 

може да се проведе процедура; 



- 10 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в 

обхвата на глава 6 от ЗООС; 

- 19 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски 

и неточности по процедурите; 

- 5 бр. писма до БДУВДР за изготвяне на становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите 

относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените 

планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения; 

- 8 бр. писма до РЗИ относно провеждане на консултация във връзка с определяне на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по 

отношение на степента на значимост на въздействието на риска за човешкото здраве;  

- 4 бр. писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда 

глава 6 от ЗООС 

Извършени 1 планова и 3 извънредни (по жалби и сигнали) 

Участие в 3 държавна приемателни комисии. 

 

Направление Биологично разнообразие и защитени територии 
- Проверка на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс-пещери "Проходна" и "Свирчовица" във връзка със 

съгласувана снимачна дейност, осъществявана от Грабер" ЕООД, гр. София 

- Проверка на защитена местност "Мариновец", с. Лепица, общ. Ч. бряг 

- Проверки на Защитена зона "Река Вит" BG0000181, земл. гр. Долни Дъбник;  относно несъгласувани 

инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в защитената зона; Защитена зона "Горни 

Дъбник - Телиш" BG0002095, земл. с. Телиш;  относно спазване на режима на забраните от заповедта 

за обявяване 

- Проверка за Изпълнение на Условия в Решение № ПН 34-ОС /2013 г. за ГСПлан за №20996.51.1, с. 

Дивчовото, обл. Ловеч - подотдели, съгласно ГСП на  ГСП „Черни Вит”, 2012 г. с възложител 

Читалище “Напредък 1869”,  гр. Пирдоп;  

- Извършени са проверки по сигнал за сеч и кастрене на защитени дървета  в землищата на гр. Д. 

Дъбник и с. Муселиево, обл. Плевен.При проверката се установи, че са отсечени 4 летни дъба, а на 

останалите 7 дъба са отрязани всички основни клони. Отрязани са и няколко клона на защитен орех. 

Дейността е извършена въпреки, че върху ствола на повече от дърветата има указателен знак за 

защитено дърво – бяла и червена боя и/или табела. Предприети са действия за установяване на 

извършителите на нарушението, за поставяне на табели върху останалите дървета, за запознаване на 

собствениците на имоти, в които попадат дърветата, с изискванията на Закона за биологичното 

разнообразие. 

- Извършена е проверка на Зоопарк "Гергана" гр. Кнежа във връзка със спазване на условията в Лиценз 

№ 18/01.08.2013 г. на МОСВ. 

- Изпратени са 2 екземпляра грабливи птици (защитени видове от Приложение №3 на ЗБР) в 

Спасителен център-Стара Загора. 

- Извършена е проверка на строящо се щъркелово гнездо върху стълб на електроразпределителната 

мрежа на "ЧЕЗ-Разпределение"АД, гр. София, находящ се в "5-ти квартал"  на гр. Червен бряг (по 

сигнал с вх. №ОИК-3-22/08.04.2014г., че местни жители събарят ежедневно построеното от 

щъркелите). Дадено е предписание на "ЧЕЗ-Разпределение"АД  за поставяне на платформа върху 

стълба. 

- Извършена е проверка по сигнал за притежаване на зелена морска котка, установена на покрития 

мост в гр. Ловеч (притежаването е забранено (с иключение на зоопаркове и Спасителни центрове) със 

Закона за защита на животните . При проверката не е установен такъв екземпляр. 

- Участие в комисия по ловно стопанство на СЗДП ТП ДГС-Никопол. 

- Постъпили са 60 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи 

провеждане на сечи. 

 

Издадени наказателни постановления: 

Обект 
НП, 
лв 

Нарушена 
разпоредба 

Описание на нарушението 

ФЛ, гр.Ловеч 2000 
чл.31, ал.14 от 

ЗБР 

Като възложител на ГСП, съгласувана с Реш-е на 
д-ра на РИОСВ-Плевен, не  е изпълнил условие от 

същото разрешително, а именно: да не се 
превишава ползването предвидено в ГСП. 



ФЛ, с.Ставерци 6000 

чл.41 във вр. § 
1, т.16, б. "в" 
от ДР на 
ЗООС 

На 26.09.2013г. В ПИ в м. "Дълбоката падина" земл. 
на с.Ставерци, общ. Д.Митрополия, като 

председател на Земеделска кооперация за 
производство, търговия и услуги "Златен клас-

с.Ставерци", не е предприел своевременно всички 
необходими мерки за предотвратяването на 
вредни изменения, застрашаващи почвата по 
смисъла на § 1, т.16, б "в" от ДР на ЗООС. 

"Капитол груп" ЕООД, 
гр.София 2000 

чл.95, ал.1 във 
вр. чл.162, 

ал.1 от ЗООС 

Извършва добив на подземни погатства - 
строителни материали. Дейността представлява 
инвестиционно предложение по см. На чл.17, б "б" 
от §1 на Доп. Разпоредби на ЗООС. Дружеството 
не е информирало на най-ранен етап за своето 
инвестиционно предложение РИОСВ-Плевен. 

"Огнеупорни глини" 
АД, гр.Плевен 2000 

чл.48, ал.1, 
т.11 от ЗВ 

Не е изпълнило условия по т.1 и т.2 от 
разрешително за заустване на отпадъчни води, а 

именно: т.1 - Утаителя да се поддържа в 
техническа и експлоатационна изправност и т.2 - 

Да се спазват изискванията на чл.123, 
126,127,130,131 от ЗВ. 

ФЛ, с.Гиген 100 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 
билкозаготвителен пункт в с.Гиген, съгл. 

Уведомление 2461/06г. , не е представил в РИОСВ-
Плевен обобщена информация за изкупените, 

реализираните и налични количества билки през 
2013г. До 20.01. 

ФЛ, гр.Койнаре 3000 
чл.133, ал.3, 
т.3 от ЗУО 

извършва дейности с ОЧЦМ на площадка в 
гр.Койнаре, без разрешение издадено по реда на 

чл.35 от ЗУО. 

ФЛ, с.Глогово 100 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 
билкозаготвителен пункт в с.Глогово, съгл. 

Уведомление 2565/07г. , не е представил в РИОСВ-
Плевен обобщена информация за изкупените, 

реализираните и налични количества билки през 
2013г. До 20.01. 

ФЛ, с.Муселиево 150 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 
билкозаготвителен пункт в с.Глогово, съгл. 

Уведомление 2627/06г. , не е представил в РИОСВ-
Плевен обобщена информация за изкупените, 

реализираните и налични количества билки през 
2013г. До 20.01. 

ФЛ, гр.Гулянци 200 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготивтел не е представил  обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 

наличните през 2013г. количества билки 

ФЛ, гр.Искър 110 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготивтел не е представил  обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 

наличните през 2013г. количества билки 

ФЛ, с.Сухаче 250 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготивтел не е представил  обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 

наличните през 2013г. количества билки 

ФЛ, с.Галата 110 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготивтел не е представил  обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 

наличните през 2013г. количества билки 

ФЛ, гр.Ловеч 250 
чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготивтел не е представил  обобщена 
информация за изкупените, реализираните и 

наличните през 2013г. количества билки 

"Нет-Метал" ООД, 
гр.Кнежа 1400 

чл.134, ал.1, 
т.2 от ЗУО 

Извършва нерегламентирано изгаряне на отпадъци  
от служител на дружеството. Нерегламентирано 
изгаряне на отпадъци, части от МПС-генератор и 
стартер от ел.двигател-7бр и един трансформатор 
за улично осветелние, също така и видими оплетки 

от гуми, 5бр. джанти от гуми. 

 

 


