
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец  ноември 2013 г.  

През периода  експерти от РИОСВ Плевен са извършили 140 проверки на 136 обекта,  дадени са 60 

предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 76 обекта са направени 80 планови проверки и са дадени 26 предписания.  

 

Извършени 11 планови и 1 извънредна комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната 

среда. Дадени са 7 бр. предписания.  

Проверки по КПКЗ – 2 бр.: "Тера АД ", гр. Червен бряг - планова проверка на инсталация за изработване на 

керамични изделия чрез изпичане (тухли) и  "Рубин Инвест” АД,гр. София - планова проверка на инсталация за 

производство на амбалажно стъкло. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 60 обекта са направени 60 извънредни проверки, дадени са 34 предписания. 

От тях: 

• Извършена извънредна комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната среда. 

във връзка с изхвърляне на пресен торов отпад в р. Вит близо до с. Български извор от свинарник в 

района на селото. Констатирано е, че няма нарушения по спазване изискванията на приложимото 

екологично законодателство по компоненти води и почви. 

• по сигнали – 7 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 23 бр.; 

• последващ контрол – 4 бр. 

• други – 26 бр. в т. число по писма на МОСВ, по искане на други държавни и общински органи, участие в 

съвместни проверки с други институции; проверки, извършени паралелно с други проверки в същия 

район и др. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
 

Контрол върху качеството на атмосферния въздух 

- Изпратено е до Регионална агенция Телеорман - Румъния, с копия до МОСВ и ИАОС, 

съобщение за превишени едночасови концентрации на амоняк в гр. Никопол на 08.11.2013 г., както и 

средночасови данни от мониторинга, с искане към румънската страна за предприямане на действия за 

ограничаване на емисиите от химическия завод в Турну Магуреле.  

- Изготвен е и представен в ИАОС след съгласуване с РЛ-Плевен и РЛ-Враца, годишен график 

за контролен мониторинг на атмосферен въздух за 2014 г., относно: фонов мониторинг на КАВ от 

мобилната автоматична станция; контролен мониторинг на емисии от непозвижни източници; 

актуализиран списък на обектите, изготвящи инвентаризационни карти за емисии. 

 

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

- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през предходния месец, 

за 3 бр. автоматични станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол и публикувана е в сайта 

на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (с графично представяне и сравнителен 

анализ) за нивата на замърсяване с ФПЧ10 през предходния мeсец за автоматичните станции (АС) за 

мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол. 

- Изпратен в МОСВ проверен месечен доклад на Топлофикация - Плевен за емисиите от ГГИ 

през предходния месец. 

 

Проверки по компонент "въздух" на обекти с издадено Комплексно разрешително по ЗООС 

или решение по ОВОС: 

Участие в 3 бр. комплексни проверки на: Тера АД - керамичен завод в гр. Ч. бряг, Рубин Инвест 

АД - стъкларски завод в гр. Плевен, Кариера "Коритна" с концесионер Цлатна Панега Цимент АД.  

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 



Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади за СНИ на емисии 

на замърсители в атмосферния въздух, за предходния месец - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД - 4 

бр. и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД - 3 бр. 

Анализ на 9 бр. доклади от СПИ на 25 бр. неподвижни източници (изпускащи устройства), за 

обектите: Томчев и Енчев ООД; Вектор ООД; Винербергер ЕООД; Тоникс 96 ООД; Златна Панега 

Цимент АД; МБАЛ Луковит ЕООД; Техра ЕООД; Универсалстрой ООД; Метаком СЛЗ Инвест АД. 

 

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

вещества, изпускани в атмосферния въздух: последваща проверка за изпълнено предписание в 

Балдим федерн ЕООД и  планова проверка в "Тоникс 96 "ООД в рамките на КПКД. 

 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 

- проверка по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в рамките на КПКД в "Уолтопия" 

ООД; 

- 11бр. удостоверения за регистрация на инсталации, извършващи дейности с разтворители от 

обхвата на прил.1 от Наредба 7/2003г. 

- 9 бр.планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ, 2бр. в 

рамките на КПКД в "Тоникс 96"ООД и "Универсалстрой" ООД и 7 бр индивидуални проверки в т.ч. 

6бр. в търговски обекти - "Баумакс България"ЕООД, "Практикер" ЕООД, "Контраст"ЕООД, 

"Хрома"ЕООД, "Магнезия"ЕООД, "Строймат"ЕООД и 1бр. строителна фирма "Монолит" ОО. 

 

Проверки в обекти по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани 

парникови газове и прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно озоноразрушаващи 

вещества: - планова проверка в Лидл България ЕООД и  2 бр. в рамките на КПКД - Фелдбахер фрут 

партнерс България ЕООД и Винпром Троян АД, 

 

Проверка на обекти по Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при 

замърсяване на околната среда 

- 3 бр. асфалтолбази - АБ "Нановица" и АБ "Г. Павликени" - на Пътстрой Ловеч ЕООД и АБ "с. 

Градина" - на ПСТ Плевен ЕООД. проверките са по чл. 69в от Закон за опазване на околната среда за 

временно спиране на наложена санкция. 

 

Издадени са общо  2 бр. предписания по ЗЧАВ:  за предприемане на коигиращи действия във 

връзка с превишен дебит на отпадъчни газове, в обект с КР - съткларски завод на Рубин инвест АД;  

предписание за монтаж на пробовземни точки след нови пречиствателни съоръжения в стъкларски 

завод на Рубин инвест АД в гр. Плевен.  

 

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

на ЗЗШОС: 

Участие в 3 бр. комплексни проверки на обекти с издадено КР или Решение по ОВОС:  

Тера АД - керамичен завод в гр. Ч. бряг, Рубин Инвест АД - стъкларски завод в гр. Плевен, 

Кариера "Коритна" с концесионер Цлатна Панега Цимент АД.  

Изготвени са 4 бр. писма със заключения от анализ на контролен мониторинг на шум на обекти:  

Добревски 1-мандра в с.Бълг.извор, Звезда АД-маслодобив в Д. Митрополия, Василена ООД - мелница 

в Д. Дъбник, Велде България АД - дървопреработка в Троян. 

Приети са 4 бр. доклади за извършени СПИ на шум в околна среда: на регионални депа за 

неопасни отпадъци в Ловеч и Троян, Рико стил ООД, Велде Б-я АД, 

Не са констатирани превишения на приложимите гранични стойности за нива на шум в 

околната среда. 

 

Направление Води: 
През м.ноември в направление Води са направени 2 извънредни проверки, от които: 1проверка 

на замърсени с отпадъци терени в земл.на с.Торос и с.Дерманци, общ.Луковит, при участие в 

междуведомствената комисия за проверка състоянието на речни корита и потенциално опасни язовири 

в област Ловеч;  1 проверка на Кондов Екопродукция ЕООД с.Старо село по искане на БДУВДР във 

връзка с постъпило заявление за удължаване срока на действие на разрешително за заустване на 



отпадъчни води от обекта и изпълнение на условие от действащото разрешително. Направено е 

предложение за намаляване размера на текуща санкция по чл.69 от ЗООС на "Матев млекопродукт" 

ЕООД. Съставен констативен протокол по чл.69 от ЗООС на "Софарма" АД във връзка с проведен 

контролен мониторинг на обекта. Подготвен и изпратен в ИАОС списък на планираните за контрол 

обекти през 2014 г. Експертите от направлението са взели участие в 3 ДПК. Участвали са в работата на 

междуведомствената комисия за проверка състоянието на речни корита и потенциално опасни язовири 

в област Ловеч. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
През периода са извършени  9 бр. проверки, от които 2бр. планови, 1бр. извънредна, 1бр. 

проверка на обект с  нисък рисков потенциал по чл.107 от ЗООС и 5бр. участия в КПКД. Дадени са  

дадени общо 6бр предписания за спазване на законодателството по химикали и по контрола на риска 

от големи аварии с ОХВ. Проведена  е планова проверка от комисия по чл.157а на ЗООС на обект с  

нисък рисков потенциал по чл.107 от ЗООС  с цел установяване на съответствие на прилагането на 

политиката за предотвратяване на големи аварии. За констатираните пропуски във връзка с 

изискванията на законодателството по пожарна безопасност са дадени предписания с определен срок и 

отговорник за изпълнението им. 

На 01.11.2013 г., в РИОСВ – Плевен постъпи сигнал от главен секретар на Областна 

администрация на Област Плевен, за намерени опасни химични вещества и смеси в изоставени 

помещения, намиращи се в част от сграда- държавна собственост. 

 В присъствието на Окръжна прокуратура, Обл. администрация, ОУ на МВР, ОУ ПЗБН, ОДБХ 

и екперти на РИОСВ Плевен се извърши физически оглед на наличните химикали. При огледа се 

установи наличие на пластмасови и стъклени съдове с опасни химични вещества и смеси, използвани 

за лабораторни цели, в неопределени количества. Не се констатираха наличие на силни миризми и 

разливи от опасни химикали, целостта на съдовете не беше нарушена.  По наличните надписи на 

съдовете се установи, че химикалите се класифицират като: токсични, корозивни, запалими, дразнещи. 

Имаше 4 бр. шишета от по около 250 грама, с надпис: калиев цианид, като шишетата са здрави и 

запечатани.  Останалите са: различни по вид и брой, в големи количества, корозивни, запалими, 

дразнещи и токсични.  

Извърши се преместване за временно съхранение на наличните химикали в бивше подземно 

скривалище на територията на площадката  от оторизирани служители на ОУ ПЗБН – Плевен. 

Помещенията на скривалището са със трайна бетонова настилка, без връзка с канализация, с осигурена 

естествена вентилация и ограничен достъп. Помещенията отговарят на минималните изисквания за 

склад за съхранение на химикали, по реда на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/07.06.2011 г.). 

 

Дадени бяха указания за организацията за съвместно съхранение на опасните химикали, във 

връзка със съвместимостта/несъвместимостта на категориите на опасност на откритите химикали.  

За констатациите бе съставен констативен протокол № ОХВ-23/01.11.2013 г. на РИОСВ – 

Плевен. Дадено бе предписание наличните опасни химични вещества и смеси – до установяване 

изтичане срока им на годност, да се съхраняват съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина 

за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Областна администрация бе уведомена, че при 

установяване на изтичане срока на годност на описаните по-горе опасни химични вещества и смеси, 

същите да се третират като отпадъци, и да се спазват изискванията на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) относно съхранение и предаване на лице с документ по чл. 35 от ЗУО за последващо 

третиране – обезвреждане. Предприетите мерки от Областна администрация, със съдействието на 

държавните институции, към настоящият момент гарантират, че няма непосредствена опасност за 

живота и здраве-то на населението на гр. Плевен и за замърсяване на околната среда. 

 

Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите: 
През ноември са извършени 24 бр. планови и 44 бр. извънредни проверки. Извънредните 

проверки са свързани с: 

- писма на МОСВ - извършени са 23 бр. проверки, от които 6 бр. на автосервизи с цел 

предотвратяване нерегламнетираното изгаряне на отработени масла, 10 бр. - на обекти, в които се 

извършват продажба и смяна на гуми; 7 обекта са проверени едновременно по спазване изискванията 

за третиране на отработени масла и излезли от употреба гуми;  



- 14 бр. проверки са извършени по 2 постановления на Окръжна прокуратура Ловеч: 5 бр. 

проверки са по спазване изискванията за разделно събиране и съхранение на негодни за употреба 

батерии и акумулатори и 9 бр. съвместни проверки със служители на ОД на МВР Ловеч на лица, 

извършващи дейности с метални отпадъци отпадъци на територията на Ловешка област; 

- 3 бр. последващ контрол по изпълнение на предписания, изискващи проверка на място; 

- 1 бр. във връзка с подадена информация от РУП Тетевен; 

- 1 бр. проверки на площадки, заличени от разрешения за дейности с отпадъци; 

- 2 бр. по подадени сигнали за нерегламентирано третиране на отпадъци. 

Съставен е  АУАН на физическо лице, извършващо нерегламентирано третиране на отпадъци – 

обработване на компоненти (платки) от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

без наличие на документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.  

През м. ноември по компонент почви са извършени 2 проверки: 1 планова проверки и 1 

извънредна проверка, която е последващ контрол по дадени предписания. Съвместно с експерт по 

опасните отпадъци се подготвя информация по писмо от ИАОС, касаещо изпълнение на програмата по 

почвен мониторинг - ІІІ ниво - локални почвени замърсявания относно местонахождението 

(координати) и състоянието на складовете за съхранение на негодни и излезли от употреба пестициди 

за растителна защита (ПРЗ) за 2013 г. на територията на РИОСВ - Плевен (Плевенски и Ловешка 

област). 

 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
Издадени са: 

- 5 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

- 4 решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО; 

- 1 писмо с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС, ЕО (междинни)  

- 6 писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, разрешение за строеж, друго); 

- 18 решения по ОС (в т.ч. 14 бр. - по чл. 18; 4 бр. - по § 2 от Наредбата за ОС); 

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

- 1 оценка качеството на ДОСВ 

- 9 писма за необходимост от провеждане на процедури по глава втора от Наредбата за ОС; 

- 2 решения по ЗДОИ – за пълен достъп до обществена информация, 1 писмо за уточняване 

предмета на заявлението 

Всички крайни документи са публикувани на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен.  

 

Изготвени са над 81 изходящи писма, във връзка с горните процедури (консултации с БДУВДР, 

РЗИ, отстраняване на непълноти, пропуски и неточности и др.), както и във връзка с контролната 

дейност, в т.ч. контрол по документи на решения по  глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда, по Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за лечебните 

растения, Закона за генетично модифицираните организми, Закона за защита на животните. Получена 

са 4 становища от БДУВДР и 11 становища от РЗИ. 

 

За периода са постъпили общо: 110 нови уведомления за инвестиционни предложения, планове, 

програми, проекти, в т.ч.: 51 за инвестиционни предложения и 59 за горскостопански планове и 

програми, 5 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/в т. ч. 1 - ЕО/.  

 

Извършени са 7 бр. (4 бр. намясто и 3 бр. контрол по документи) планови проверки на условия 

в решения по ОВОС/преценка ОВОС. Извършени са и 1 извънредна проверка на място - за 

потвърждаване срока на правно действие на решение. 

 
Направление Биологично разнообразие и защитени територии 

 

- Във връзка с подаден сигнал за опасност от унищожаване на 2 бр. вековни дървета от летен дъб в 

центъра на гр. Плевен, които не са обявени за защитени по реда на Закона за биологичното 

разнообразие, е направена проверка на място и започната процедура по обявяването им за защитени. 

След покани за подписване на протоколи за обявяване на дърветата за защитени, собствениците им се 

явиха в РИОСВ - Плевен. Протокол за обявяване беше подписан само със собственика на едно от 



дърветата - упълномощен представител на кмета на Община Плевен. Собственикът на другото дърво - 

Управителят на "НАРМАГ" ООД - Плевен отказа, с мотив, че е купил имота с цел застрояването му. 

- Извършена e проверка на Защитена местност "Червеният бряг", земл. с. Долни Вит, общ. Гулянци, 

обл. Плевен, за спазване на забраните от заповедта за обявяване. Нарушения не са установени. 

- Извършени са 2 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Червен бряг и с. Девенци, както и 

една проверка на Община Червен бряг по Закона за лечебните растения. 

- Извършени са проверки на природонаучните музеи в гр. Плевен и с. Черни Осъм, на един зоомагазин 

в гр. Плевен и на общиннските пазари в гр. Плевен и гр. Троян  за търговия със защитени видове, 

видове по CITES, и диви животни, предмет на глава ІІІ от Закона за защита на животните. Съставени 

са 1 бр. акт за излагане на публично място на препариран екземпляр от защитен вид - дива котка, което 

е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие (нарушението е констатирано през м. 

октомври). 

- При проверка на поземлен имот с начин на трайно ползване "ливада", в землището на с. Рибарица, 

общ. Тетевен, попадащ в защитена зона „Централен Балкан Буфер“ BG0002128, е установено 

разораване в нарушение на забраните в заповедта за обявяване на защитената зона. Ще бъдат 

предприетите необходимите административно-наказателни дейности. 

- Във връзка с постъпили сигнали за сеч на единични дървета в земеделски земи, попадащи в защитени 

зони за опазване на дивите птици - “Карлуковски карст” BG0000332 и “Студенец” BG0000240, за 

което има забрани със заповедите за обявяването им, са направени проверки на място и/или по 

документи. Предприети са необходимите действия - покана за съставяне и подписване на акт за 

административно нарушение в землището на с. Карлуково и заповеди с принудителни 

административни мерки до кметовете на гр. Луковит, с. Карлуково, гр. Долни Дъбник и с. Садовец, с 

цел да не съгласуват сеч на дървета в земеделски земи, попадащи в защитени зони с такава забрана в 

заповедите за обявяване. 

- Участие в работни срещи по проекти: “Хора ЗА природата - зелено общество в действие” в гр. Стара 

Загора, организирана от СНЦ "Зелени Балкани" - гр. Стара Загора; "Опазването на есетровите риби", 

организирана от  WWF- гр. София; “Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на 

общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и 

медиите" в Община Ловеч, на Фондация "Информация и природа", София. 

През м. ноември са постъпили 58 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 

предвиждащи провеждане на сечи. 

 

 

 
 

 

 


