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І. Отчет за дейността на РИОСВ Плевен през 2012г.
1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ Плевен, включително анализ на
извънредните проверки и проверени обекти по причини и проверени обекти.
Планът на РИОСВ Плевен за 2012 г. е съставен на база регистъра на обектите,
подлежащи на контрол, като се отчетени изискванията на екологичното законодателство,
касаещи честотата на проверките и приоритетите за контрол за отчетната година.по фактори и
компоненти на околната среда.
За отчетния период, за контрол са планирани 736 обекта. В края на 2012 г. е отчетено
извършването на проверки на 732 обекта, което представлява 99,46 % изпълнение на плана.
Данните са отразени в таблица 1.
Таблица 1. Kонтролна дейност за 2012 г. - обобщена
Общ брой обекти,
подлежащи на
контрол и проверки
от РИОСВ, включени
в регистъра на
обектите

Брой планирани
обекти за контрол
през 2012 г.

1254

736

Брой проверени обекти
през 2012г.

Планирани с
плана за кд

Извън
плана

732

450

% на
изпълнение на
плана за
контролна
дейност за 2012
г.*

Брой експерти,
извършили
проверките

99.46

25

Изпълнението на плана за контролна дейност за 2012 г. по компоненти и фактори на
околната среда е отразено в таблица 2.
Таблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2012 г. по компоненти и
фактори на околната среда

№

Компоненти/
фактори на ОС

Брой
обекти,
планирани
за контрол
през 2012 г.

Брой
планирани
проверки,
съгласно плана
за кд

Брой обекти,
Брой
проверени през
извършени
2012 г. (от
проверки(от
планираните) планираните)

% на
изпълнение
на плана за
кд за 2012 г.
спрямо
проверени
обекти**

1

КР

25

25

25

25

100

2

Разрешителни по
чл. 104

9

9

9

9

100

3

Въздух

178

182

178

182

100

4

Води

80

93

80

93

100

5

Почви

36

36

36

36

100

6

Отпадъци

455

476

455

476

100

7

Химикали

70

70

70

70

100

8

Шум

13

13

13

13

100
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9

Биологично
разнообразие

23

23

19

19

83

10

Защитени
територии

11

11

10

10

91

11

Защитени зони

12

12

1

1

8

12

ЗЛР

17

17

16

16

94

13

ОВОС и ЕО

32

32

32

32

100

14

Екологична
отговорност*

10

10

10

10

100

15

EMAS и
екомаркировка на
ЕС

0

0

0

0

-

16

ГМО

8

8

8

8

100

979

1017

962

1000

98

98

98

98

Общо
17

Комплексни
проверки (на обекти
без КР)

100

През 2010 г. в системата на МОСВ е въведен комплексния подход по отношение
контрола на обектите. Комплексните проверки по всички компоненти и фактори на околната
среда са приоритетни, тъй като представят цялостната картина за екологичното състояние на
обекта и съкращават човешките и финансовите разходи на РИОСВ. През 2012 г. са планирани
и извършени комплексни проверки на 25 броя обекти с комплексни разрешителни, 34 бр. с
решения по ОВОС, от които 32 бр. планови и 2 бр. извънредни, на 110 бр. комплексни
проверки, от който 12 бр. - извънредни.
Комплексните проверки са изведени под общата сума, тъй като се определят след
планиране по направления и влизат в бройката по направления.
Контролът по ОВОС включва проверки по документи и чрез посещение на място.
Контролът по ЕО включва само проверки по документи. През 2012 г. е извършен контрол на
място и по документи на всички обекти (29 – ОВОС и 3 – ЕО), като е констатирано, че за 14
обекта няма реализация на инвестиционните предложения. От планираните 29 бр. проверки по
ОВОС на място са направени 15 бр., по документи – 14 бр.
Планът за проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, разрешителни по
чл. 104 от ЗООС, решения по ОВОС и ЕО, по компоненти и фактори: въздух, води, почви,
отпадъци, химикали, шум, ГМО и екологична отговорност е изпълнен на 100%.
Неизпълнението на част от планираните през 2012 г. проверки по прилагане
законодателството, касаещо опазване на биологично разнообразие и защитените територии се
дължи на следните причини:
-

Промени в експертния състав;
Изменения на 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 и на Закона за горите и поради тази причина драстично увеличаване на
броя на подадени уведомления за планове и програми, подлежащи на оценка на
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съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (включително
постъпили 1913 бр. уведомления за планове и програми, свързани със сеч на гори);
През отчетния период са извършени 536 извънредни проверки на 472 обекта, което
представлява 41 % от общо извършените проверки. Причините, наложили извършването на
извънредни проверки са отразени в таблица 3.
Таблица 3. Извънредни проверки
По
По
По издаване искане за
По
По
По
заповед
По искане на
на
промяна Участие
изпълнение
заповед/
Общ
жалба/
прокуратурата разрешителен
в
на
на
Други*
на
писмо на
брой
сигнал
/ МВР
областния
документ от наложени ДПК**
предписание
министъра
управител
РИОСВ
текущи
санкциии

Извършени
проверки
бр.

64

17

77

61

84

24

43

22*

122

536

Проверени
обекти бр.

64

17

77

61

84

24

43

22

58

472

* Извършените 122

бр. извънредни проверки в колона “Други” са свързани с:
- проверки по постъпили уведомления за ОС;
- проверки на защитени животни, във връзка с оказване на помощ на птици, намерени в
безпомощно състояние;
- по писмо или съвместно с РДГ;
- пломбиране савак на авариен канал;
- във връзка с изготвяне на становище за МЕЕС, МОСВ по доклад на програма за привеждане
на приватизирания обект в съответствие;
- идентифицирани нови обекти.
** Участието в държавни приемателни комисии не е отчитано в месечните отчети.
През 2012 г. са съставени 83 бр. актове за установяване на административни нарушения
и са издадени 76 бр. наказателни постановления на обща стойност 241 756,66 лв., като 12
броя наказателни постановления са издадени въз основа на съставени в края на 2011г. актове за
установяване на административни нарушения.
От директора на РИОСВ – Плевен са наложени 26 еднократни и текущи санкции за
нарушение по чл.69 от ЗООС в общ размер 12 156,60 лв. От текущите през годината санкции 10
бр. са отменени, 7 бр. са намалени, а 2 бр. са спрени.
Принудителните административни мерки са 7 бр., като една от тях е обжалвана и е
отменена от съда, поради привличане под отговорност на друго лице, спрямо което от страна на
контролните органи от РИОСВ – Плевен са предприети съответните действия. За
неизпълнението
на
единствената
от
наложените
ПАМ
е
ангажирана
административнонаказателна отговорност спрямо съответното лице по реда на приложимия в
случая закон.
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2. АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ И СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА ПО КОМПОНЕНТИ И ФАКТОРИ. СРАВНЕНИЕ СПРЯМО ПРЕДХОДНАТА
ОТЧЕТНА ГОДИНА (2011 Г.)
2.1. Атмосферен въздух
През 2012 г. са извършени 257 проверки по прилагане на Закона за чистотата на
атмосферния въздух, при планирани 182 проверки на 178 бр. обекти.
-

По направления на контрол проверките се разпределят, както следва:
46 бр. проверки на горивни и технологични неподвижни източници на емисии на
неорганични замърсители (SO2, NOx, CO, прах);
21 бр. проверки на промишлени обекти с неподвижни източници на летливи органични
съединения (ЛОС) в разтворители;
76 бр. проверки на инсталации, източници на емисии от озонразрушаващи и флуорирани
парникови газове;
27 бр. проверки на обекти, източници на ЛОС от бензини (бензиностанции);
46 бр. проверки на производители, вносители и търговци и различни категории потребители
на бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи ЛОС.

В тези проверки са включени участия в 16 бр. комплексни проверки на обекти с
разрешителни по чл. 117 от ЗООС и в 64 бр. комплексни проверки на обекти без КР, 11 бр.
проверки по жалби и сигнали, 15 бр. проверки за последващ контрол, проверки по заповед на
МОСВ, 21 бр. проверки за съставяне на констативни протоколи по чл. 69, чл.69а, чл.69б, чл.69в
от ЗООС и др.
В сравнение с предходната година, броят на извършените проверки e завишен
вследствие на увеличеният брой извънпланови проверки, свързани с налагане и прекратяване
на санкции и проверки за последващ контрол по изпълнение на предписания.
Големи горивни източници
На територията на РИОСВ – Плевен има една голяма горивна инсталация с обща
топлинна мощност над 500 MW – “Топлофикация - Плевен” ЕАД. За инсталацията са издадени
Комплексно разрешително и Разрешително за търговия с емисии на парникови газове по Закона
за опазване на околната среда. Дружеството е представило годишен доклад за 2011 г., съгласно
раздел Б на приложение № 9 към чл. 28 от Наредба № 10, полугодишни доклади по чл. 14 и чл.
15 от Наредба № 10, представени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на
SO2 и прах. Представени са всички месечни доклади за резултати от собствени непрекъснати
измервания (СНИ) за 2012 г. и годишен доклад за резултатите от проведените СНИ през 2011 г.
При проведените СНИ и СПИ не са констатирани превишения на нормите за допустими
емисии.
Информация по дейностите за привеждане в съответствие на съществуващите големи
горивни инсталации са дадени в Справка 1.1. към отчета.
Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници
През отчетния период са проведени измервания на 276 бр. неподвижни източници на
емисии (пробовземни точки) в 87 обекта, в това число:
- 4 източника в 3 бр. обекти по утвърден от Министъра на околната среда и водите график за
контролни емисионни измервания за 2012 г.;
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-

262 източника в 82 обекта с проведени собствени периодични измервания (СПИ);
11 източника в 2 обекта, извършващи собствени непрекъснати измервания (СНИ).
Установени са превишения на норми за допустими емисии (НДЕ) в общо 32 бр.
източници, което представлява 10,2 % от всички измерени през 2012 г. източници. В сравнение
с 2011 г. броят източници с превишения на НДЕ е увеличен с около 3 %. За установените през
2012 г. превишения на НДЕ, на операторите са наложени 1 бр. еднократна и 22 бр. текущи
санкции и са издадени 26 бр. предписания.
Анализирани и утвърдени са 97 бр. доклади от проведени СПИ и 94 бр. доклади за
резултатите от проведените СНИ (85 бр. месечни и 9 бр. годишни). Всички изискващи се
съгласно чл. 50 от Наредба № 6/1999 г. годишни доклади за СНИ (за 2011 г.) са представени и
утвърдени.
Основни източници на прах на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, са
циментов завод “Златна Панега цимент” в с. Златна Панега, област Ловеч и асфалтобазите в
области Плевен и Ловеч. В резултат от монтирани хибридни филтри, от няколко години
резултатите от проведените СНИ и СПИ на прах в “Златна Панега цимент” АД показват трайно
ниски стойности на концентрации на прах в отпадъчните газове от порядък до 20 % от НДЕ.
На територията на РИОСВ – Плевен се контролират общо 7 асфалтобази. В резултат от
проведения през 2012 г. контрол и измервания на емисиите е установено, че в 3 асфалтобази
(“Виа груп” ЕООД – гр. Кнежа, “ПСТ Плевен ЕООД – с. Градина и “Пътстрой” ЕООД – Ловеч,
асфалтобаза с. Горно Павликене) има превишаване на НДЕ за прах.
Тъй като през 2010 г. на територията на РИОСВ – Плевен изцяло бе преустановено
неорганизираното изпускане на емисии от производството на дървени въглища по открит
способ – чрез “жижни”, през 2012 г. не е извършван текущ контрол на тази дейност.
Информацията за проведените контролни и собствени измервания на емисиите е дадена
в справки от 1.2. до 1.5. към отчета.
Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене
или разтоварване и превоз на бензини
Общият брой проверени на територията на РИОСВ – Плевен обекти, попадащи под
контрол за изпълнение на изискванията по Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване
емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и
превоз на бензини за 2012 г. е 27 бр. Акцентът на проверките е във връзка с текущ контрол по
нормалното функциониране и доброто техническо и експлоатационно състояние на
съоръженията на бензиностанциите, които обезпечават изпълнението на Етап І за улавяне на
бензинови пари (УБП). Операторите на проверените обекти са запознати с измененията и
допълненията на Наредба № 16, отнасящи се до изпълнение на изискванията по прилагане на
Етап ІІ към съоръженията за разтоварване, съхранение и товарене на бензини. Проверени са
бензиностанциите на територията на Плевенска и Ловешка области. Няма установени
нарушения, които да водят до замърсяване на атмосферния въздух с летливи органични
съединения.
Към 31.12.2012 г. общият брой обекти, водени на отчет и отговарящи на изискванията
за намаляване на емисиите от ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване на бензини е
156. В този брой влизат:
-

73 бр. бензиностанции, отговарящи на изискванията на наредбата при построяване и
пускане в експлоатация,
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-

33 бр. бензиностанции, определени за изпълнение на изискванията на наредбата до
31.12.2005 г.
- 2 бр. бензиностанции – за 31.12.2007 г.
- 46 бр. бензиностанции общо, определени да изпълнят изискванията на наредбата до
31.12.2009 г.
- 2 бр. петролни бази са с инсталирани и действащи инсталации за улавяне и регенериране на
бензинови пари.
В резултат на извършените проверки и направените констатации през 2012 г., на
обектите (Таблица 1.Въздух, Справка 1.6) се установи, че:
-

От първа група бензиностанции - Нови бензиностанции (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1) – 3
обекта са преустановили дейност;
- От втора група бензиностанции - Действащи бензиностанции с производителност по-голяма
от 1000м³ и действащи бензиностанции, разположени в урбанизирана територия по смисъла
на ЗУТ, независимо от тяхната производителност (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2, букви а) и б)) –
също 3 обекта са изведени от експлоатация;
- От четвърта група бензиностанции - Действащи бензиностанции с производителност над
100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4) – 5 бензиностанции са спрени от експлоатация от своите
оператори;
- От пета група бензиностанции - Действащи бензиностанции с производителност под 100 м³
(съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4) – 18 обекта са изведени от експлоатация.
От 156 обекта (в т. ч. две петролни бази), изпълнили изискванията, към 31.12.2009 г., по
прилагане на Етап І за УБП към 31.12.2012 г. техният брой е редуциран на 124 действащи
обекта, които подлежат към привеждане на Етап ІІ на УБП.
През 2012 г. на територията на РИОСВ – Плевен е въведена една нова бензиностанция в
експлоатация, съответстваща на Етап ІІ (съществуващ обект, който напълно е преустроен и
преоборудван с нови технически съоръжения за разтоварване, съхранение и товарене на
бензини).

Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични
съединения в разтворители (Наредба №7 от 21.10.2003 г.)
За установяване задълженията на фирмите, извършващи дейности в обхвата на Наредба
№ 7 от 21.10.2003 г., през отчетния период е събрана информация от 76 инсталации с употреба
на органични разтворители.
През 2012 г. в РИОСВ – Плевен са регистрирани 16 оператори, задължени по наредбата
(с годишна консумация на органични разтворители за 2011 г. над праговите стойности), които
осъществяват 8 вида дейности. Всички планове за управление на разтворителите (ПУР) са
представени от операторите в нормативно определения срок до 31.03.2012 г. Представените
планове за управление на разтворителите са утвърдени и решенията за утвърждаването им са
издадени до 31.05.2012г.
-

От горепосочените инсталации:
15 са в съответствие с изискванията на Наредба №7;
1 инсталация е с превишена норма за общи емисии (НОЕ), за което на оператора е съставен
акт за административно нарушение, наложена е имуществена санкция и е дадено
предписание с писмо, за предприемане на мерки за постигане на съответствие с
изискванията на наредбата за календарната 2012 г.
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За периода, в РИОСВ – Плевен са представени и утвърдени 5 доклада за резултатите от
проведени СПИ на емисии от ЛОС (общ въглерод), при които са измерени 26 бр. неподвижни
източници на емисии. През 2012 г. са извършени 21 планови проверки за контрол върху
изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г., в това число 15 в рамките на комплексни
проверки по контролната дейност (КПКД). Направени са 18 предписания, от които са
изпълнени 15, а три са с неизтекъл срок към 30.12.2012 г. Освен плановите проверки са
извършени и 4 извънредни проверки на обекти с дейности от обхвата на наредбата – 1 по
сигнал и 3 за последващ контрол по изпълнение на предписания.
Обобщената информацията за инсталациите (като поименни партиди) за календарната
2011г. е въведена и предадена на ИАОС в регистъра на националната информационна система.
Операторите, декларирали консумация на разтворител над ПСКР и представили планове за
управление на разтворителите за 2011г., са 16, колкото са и за 2010 г. В списъка на обектите, за
които се представя ПУР има един нов оператор и един, чиято консумация е паднала под ПСКР.
Операторите с консумация под ПСКР, т.е. задължени да представят информация за
консумацията на разтворители, са 55. Промяната по отношение на докладваните за 2010 г. са
седем нови инсталации. Пет от операторите са декларирали нулева консумация на разтворители
за 2011 г. От 16 задължени по наредбата инсталации за 2011 г., една е с констатирано
несъответствие с емисионните норми, определени в Наредба № 7/2003г., а именно превишени
норми (НОЕ).
Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и
авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители (Наредба по чл. 11а от
ЗЧАВ, приета с ПМС № 40/23.02.2007 г.)
В изпълнение на утвърдената със Заповед № РД-175/24.03.2008 г. на Министъра на
околната среда и водите Програма за мониторинг за оценка на съответствието с изискванията
на наредбата по чл. 11а от ЗЧАВ, през 2012 г. са извършени проверки на 46 обекта:
- 5 бр. на производители на бои и лакове;
- 5 бр. на вносители на бои и лакове;
- 17 бр. на търговци на едро и/или на дребно, вкл. търговски вериги;
- 6 бр. на автосервизи;
- 5 бр. на строителни фирми;
- 8 бр. на производствени инсталации в обхвата на Наредба №7/2003 г., но не задължени по
нея поради годишна консумация под долните прагови стойности.
-

При проверките са направени 11 бр. предписания относно:
изтегляне от пазара на продукти, несъответстващи по норма за съдържание на ЛОС (найчесто и по вид на етикета едновременно) - 2 бр.;
предлагане и/или употреба само на продукти, отговарящи на изискванията на наредбата – 2
бр.;
за коригиране на етикети - 4 бр.;
за представяне на информационни листа за безопасност като източник за съпоставка,
сверяване и проверка на етикетната информация за съдържание на ЛОС – 3 бр.
Предписанията са изпълнени.

Получена е информация от 7 регистрирани на територията на РИОСВ – Плевен
производители и вносители на продукти в обхвата на Приложение № 1 към наредбата за
количествата, пуснати на пазара през предходната календарна година.
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На 31.12.2010 г. изтече едногодишният гратисен период за продажба на продукти,
неотговарящи на намалените нормите за съдържание на ЛОС, определени за етап 2 от
наредбата т.е. от 01.01.2010 г. При направените през 2012 г. проверки от общо 236,131 т
инспектирани наличности, неправилно етикетирани са 0,173 т, което представлява 0,7% от
инспектираните количества и бележи значително понижение на неправилно етикетираните
количества през 2011 г., които са 4,866 т, (2,5% от проверените количества). Количеството на
продуктите, несъответстващи на нормата за съдържание на ЛОС (съгласно етикетната
информация) са 84 кг и представляват незначителен процент от проверените по обектите
наличности. Провереното през 2012 г. количество продукти за нанасяне на покрития е поголямо от това през 2011г. и е в по-малък брой търговски обекти, тъй като в последната година
голяма част от малките търговски обекти за бои са затворени.
Информацията по чл.10 от наредбата, предназначена за информационната система с база
данни на ИАОС е представена в определения срок.
Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой
През периода 01.01. – 31.12.2012 г. са извършени 76 проверки във връзка с прилагането
на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО) № 1005/2009 г. относно
вещества, които нарушават озоновия слой и Наредбата за установяване на мерки по
прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.
Направените проверки са в 57 обекта, които:
- използват съоръжения, подлежащи на контрол по горепосочените наредби – хладилни,
климатични и пожарогасителни инсталации;
- извършват дейности по ремонт и поддръжка на хладилни и климатични инсталации;
- пускат на пазара хладилни агенти за ремонт и поддръжка на инсталации.
Инсталациите, подлежащи на контрол по двете наредби през 2012 г., са 333 броя.
През месец март 2012 г. е изготвен и представен пред МОСВ обобщен годишен отчет за
2011 г. по контрол и управлението на веществата, нарушаващи озоновия слой и флуорираните
парникови газове. Резултатите от отчета са:
- общ брой инсталации, регистрирани в РИОСВ – Плевен от отчети на оператори за 2011 г. –
925 бр.;
- оператори на инсталации – 159 бр.;
- брой хладилни инсталации – 525;
- брой климатични инсталации – 380;
- брой топлинни помпи – 19;
- брой гасителни инсталации – 1;
- работещи инсталации – 887 бр.;
- нови инсталации- регистрирани през 2011 г. – 19 бр.;
- недействащи инсталации през 2011 г. – 35 бр.;
- общо съдържащи се вещества в инсталациите, отчетени в РИОСВ – Плевен от операторите
за 2011г. е 23746,37 кг, от които 357,8 кг са озоноразрушаващи вещества;
- озоноразрушаващия потенциал от веществата е 17,89 кг;
- използвани вещества за поддържане на инсталациите - 967,78 кг;
- вещества, които са закупени – 5538,21 кг;
- вещества, които са използвани в сервизна дейност и пуснати на пазара – 7001,55 кг;
- вещества, които са останали на склад в края на отчетния период – 1589,47 кг.
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На територията на РИОСВ – Плевен 38 оператори извършват сервизна дейност и
поддръжка на инсталации, съдържащи и работещи с озонразрушаващи вещества или
флуорирани парникови газове и 1 оператор, който извършва фумигация. В неговата дейност не
се използват вещества, разрушаващи озоновия слой.
През отчетния период са съставени 5 акта във връзка с установени нарушения – не
представяне в срок на информация за вещества, които нарушават озоновия слой или
флуорирани парникови газове и за извършване на ремонт и поддръжка на инсталации,
съдържащи вещества – подлежащи на контрол, без документ за квалификация.
Анализът на резултатите показва запазване на тенденцията към намаляване броя на
инсталациите, работещи с ОРВ. През 2012 г. спрямо 2011 г. са намалели установените
нарушения по изпълнение на наредбите за контрол и управление на ОРВ и ФПГ.
Оценка и управление на качество на атмосферния въздух
Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ), през 2012 г.
са изготвени:
- 252 ежедневни бюлетини за КАВ за МОСВ/ИАОС;
- 12 бр. месечни справки за МОСВ/ИАОС (Интернет), за концентрации на ФПЧ10;
- 4 бр. тримесечни справки за МОСВ/ИАОС за концентрациите на ПАВ;
- 4 бр. тримесечни доклади за МОСВ/ИАОС (Интернет), за КАВ в гр. Никопол (по
обслужване на Съвместна българо-румънска система за контрол на КАВ);
- 2 бр. шестмесечни доклади за МОСВ/ИАОС за КАВ, за гр. Плевен – отоплителен и
неотоплителен период.
Месечните справки за концентрациите на ФПЧ се публикуват на Интернет-сайта на
РИОСВ – Плевен, а докладите за състоянието на КАВ за Плевен и Никопол, както и
превишенията, констатирани в ежедневните бюлетини за КАВ – на сайта на ИАОС.
Анализът показва, че към 31.12.2012 г. нивата на контролираните основни показатели за
качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател фините прахови частици до 10
µm (ФПЧ10), са под установените норми за опазване на човешкото здраве. В сравнение с 2011
г., броят на превишенията е намалял със 33 % за гр. Плевен, с 11 % за гр. Никопол и с 27 % за
гр. Ловеч. Превишенията на средноденонощната норма (СДН) има ясно изразен сезонен
характер и се дължи на по-широка употреба на твърди горива за отопление в бита.
Средногодишната концентрация на ФПЧ10 се е увеличила за гр.Никопол с 5,2%, за гр.
Плевен и гр.Ловеч е регистрирано намаление съответно с 12,8 % и с 9,6% за гр. Ловеч.
Намалението на средногодишната концентрация на ФПЧ10 в гр.Ловеч я е довело до ниво, което
не надвишава определената средногодишна норма от 40 µg/m3.
Между 93% и 96% от случаите на превишения на ПС на СДН се наблюдават през
отоплителния сезон, незначителен бой са превишенията през неотоплителния сезон (от 01.04.
до 30.09).
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Обобщени резултати от мониторинга на ФПЧ10
Брой превишения на
ПС на СДН за
ФПЧ10

Автоматичен
пункт:

През
неотоплителен
сезон

През отоплителен
сезон

Средногодишна
концентрация на
ФПЧ10

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

АИС – Плевен

150

101

13

4

137

97

52,33

45,6

АИС – Ловеч

114

83

5

1

109

82

43,94

39,7

100

89

7

6

93

83

40,21

42,4

АИС/ДОАС
Никопол

–

Общините Плевен, Ловеч и Никопол са задължени да работят по съгласувани и приети с
Решения на съответните общински съвети общински програми по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ за
намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за КАВ. Дейността
на РИОСВ – Плевен и общините по разработване/актуализиране на общинските програми по
чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ е описана в справка 1.8 към отчета.
По отношение допълнителните показатели, в Община Никопол качеството на
атмосферния въздух е влошено и вследствие превишения на краткосрочните норми
(средночасови и средноденонощни) за допълнителния показател амоняк – специфичен
замърсител за района.
През 2012 г. в АИС Никопол са регистрирани 156 бр. превишения на средночасовата
норма за пределно допустима концентрация на амоняк (СЧН 250 µg/m³) и 20 бр. превишения на
средноденонощната норма (СДН 100 µg/m³). В сравнение с 2011 г. броят превишения е
нараснал значително, както се вижда от таблицата по-долу:
Обобщени резултати от мониторинга на амоняк за гр. Никопол
Брой превишения на ПС
на СЧН за амоняк

Автоматичен
пункт:
АИС/ДОАС
Никопол

–

Брой превишения на ПС
на СДН за амоняк

Средногодишна
концентрация на ФПЧ10

2011г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

2011г.

2012 г.

55

156

65

20

40,21

42,4

Причината за този специфичен за региона замърсител е трансграничен пренос от север
на въздушни маси с повишена концентрация на амоняк и/или азотни оксиди, наблюдаващ се
предимно в сутрешните часове при неблагоприятни метеорологични условия.
Тенденциите по отношение замърсяването на въздушния басейн в района на гр. Никопол
с амоняк са изцяло обусловени от състоянието на трансграничния източник - химически завод в
гр. Турну Магуреле, Румъния.
На състоялата се на 13.12.2012 г. в гр. Русе работна среща на Българо-румънска експертна
група за опазване чистотата на атмосферния въздух в граничните градове по поречието на река
Долен Дунав, се подписа протокол за обмен на информация на регионално и национално ниво в
при превишение на нормативно определени нива на замърсяване на въздуха.
Намаляването на концентрациите на ФПЧ в гр. Плевен, Ловеч и Никопол и на амоняк в
гр. Никопол остават основен проблем пред управлението на КАВ на територията, контролирана
от РИОСВ – Плевен. Решението им е в зависимост както от изпълнението на общинските
Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Плевен
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програми, така и от мерки с национален, а при замърсяването с амоняк – и на двустранен
междудържавен обхват.
Контрол на вредни физични фактори
Фактор “Шум”
През 2012 г. са извършени проверки на 29 бр. промишлени източници на шум в околната
среда, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, от които:
- 12 бр. обекти с проведен контролен мониторинг по утвърден от МОСВ годишен график,
включително 6 в рамките на комплексни проверки по контролната дейност (КПКД);
- 12 бр. обекти с планови проверки за изпълнение условията в комплексни разрешителни и
решения по ОВОС (в рамките на проведените комплексни проверки);
- 4 бр. обекти с извънпланови проверки по жалби и сигнали;
- 1 бр.проверка на източник на шум без КР с представен доклад за СПИ.
За периода са получени и анализирани 21 бр. протоколи, в това число 12 бр. от
контролни измервания и 9 бр. от собствени измервания на шум в околната среда. На
операторите на промишлени обекти са изпратени заключения относно наличието на
съответствие с граничните стойности. Измерените промишлени източници отговарят на
нормативните изисквания. От проверените обекти няма такива, за които е констатирано
превишаване на граничните стойности за нива на шум в околната среда, в един от тях се работи
(каменоделство) без разрешително за въвеждане в експлоатация на такова предприятие. В
резултат от проверките и анализите на резултатите от проведения мониторинг, са издадени 5
предписания и всички те са изпълнени.
Съставен е 1 бр. акт за административно нарушение за неизпълнено предписание,
отнасящо се до предотвратяване на емисии на прах и шум на стойност 2000 лв.
Контролната дейност по фактор “Шум” е представена в справка 6.14 на отчета.
Регистърът на измерените промишлени източници на шум е актуализиран за 2011 г.,
като информацията е представена в ИАОС в нормативно определения срок до 30 юни.
В сравнение с предходния отчетен период, през 2012 г. са измерени с 12 бр. промишлени
обекти по-малко, отколкото през 2011 г. Броят на обектите с контролен мониторинг е
относително постоянен и лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. Броят на обектите, при
които е констатирано превишение на граничните стойности, е минимален – един обект за 2011
г., за 2012г. няма констатирани превишения. Нараства значението на превантивния контрол по
фактор “Шум” чрез поставяне на адекватни условия за запазване качеството на акустичната
среда в рамките на процедурите по ОВОС, ЕО и издаване на КР, особено при разработката на
общите устройствени планове на урбанизираните територии.
2.2. Води
Експертите от направление „Води” в РИОСВ Плевен осъществяват превантивен, текущ
и последващ контрол на обекти, формиращи отпадъчни води. Контролират се:
-

Обекти, формиращи отпадъчни води, включително пречиствателни станции на населени
места, изпълнението на условията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни
води и комплексните разрешителни, издадени по реда на ЗООС;
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-

Аварийните изпускания на отпадъчни води. Извършват се проверки по жалби и сигнали,
свързани със замърсяване на водите;

- Съвместно с РЛ Плевен се провежда мониторинг на отпадъчни води. Поддържа се база данни
за извършения мониторинг и контрол на състоянието на отпадъчните води.
Контролът се осъществява по поречия: поречие Вит, поречие Осъм, поречие Искър,
поречие Дунав и поречие Видима. В плана за контролната дейност за 2012 г. за заложени за
проверка 105 обекта, от които 25 обекта с комплексни разрешителни. По поречия обектите са
разпределени както следва: за поречие Вит - 33 броя, поречие Осъм - 39 броя, поречие Искър 21 броя, поречие Видима - 6 броя, поречие Дунав - 6 броя. Планирани са 118 бр. проверки.
При осъществяване на контролната дейност по опазване на водите през 2012 г. са
извършени 179 проверки на 131 обекта. Взето е участие в 33 КПКД ( от които 3 извънредни) и в
19 проверки на обекти с комплексно разрешително. Направените извънредни проверки са общо
63 броя, от които 17 по сигнал, 3 броя по жалби, 6 броя последващ контрол, 37 бр. по други
причини, в т.число 3 бр. по Заповед на Областен управител, 4 проверки за пломбиране савак
авариен канал на ГПСОВ, 21 проверки за налагане, намаляване, прекратяване на санкции по
чл.69 от ЗООС и др.
Във връзка с направените констатации при проверките, резултатите от изпитване на
отпадъчни води и установени отклонения от ИEО (индивидуалните емисионни ограничения)
определени в разрешителните за заустване са дадени 96 предписания, съставени са 10 АУАН,
наложени са 7 броя санкции по чл.69 от ЗООС.
По Заповед на Областен управител на Плевен и Ловеч, е взето участие в
междуведомствените комисии за проверка състоянието на потенциално опасни водни обекти на
територията на двете области. Проверени са общо 57 обекта.
През отчетния период е изградена и въведена в експлоатация ПСОВ с.Тодоричене,
общ.Луковит. Завършено е строителството на ПСОВ с.Петревене, с.Румянцево с.Торос, община
Луковит и ПСОВ с.Шипково, община Троян. Предстои въвеждането им в експлоатация. В
строителство са ПСОВ на “Софарма” АД и ПСОВ с.Гложене, община Тетевен.
За сравнение, през 2011 г. са направени 145 проверки на 138 обекта. Експертите от
направлението са участвали в 19 КПКД (от които 3 бр. извънредни) и в 14 проверки на обекти с
комплексно разрешително, дадени са 109 предписания, съставени са 3 АУАН, наложените
санкции за периода са 6 броя. Постъпили са общо 25 броя жалби и сигнали на граждани и
оператори.
При направеното сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на броя на
комплексните проверки, съставените АУАН и наложените санкции по чл.69 от ЗООС.
2.3. Почви
Във връзка с осъществяване контрол по опазването на почвите, през 2012 г. са
извършени общо 101 проверки, от които 36 планови проверки (32 индивидуални и 4 КПКД) на
36 обекта и 65 извънредни проверки на 60 обекта /56 проверки на 53 склада за съхранение на
негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) чрез участия в комисии,
назначени със заповеди на Областните управители на област Ловеч и на област Плевен, по
писмо с изх. № 10/2012-ІІ от 16.02.2012 г. на Върховна административна прокуратура (ВАП) и
по постановление от Окръжна прокуратура (ОП)-Ловеч, 4 проверки по жалби, като 1 е
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комплексна проверка (КПКД) по компоненти почви и води, 1 проверка по сигнал, 2 проверки са
последващ контрол, 1 проверка на терени по писмо от кмета на община Ловеч и 1 проверка на
кравеферма в близост до планов обект/. При проверките са дадени общо 26 предписания, които
са изпълнени. Заложените проверки в плана за 2012 г. са изпълнени на 100%.
Също така са проверени 13 обекта с комплексни разрешителни, 7 от които са с условия
по почвите, а останалите 6 обекта са проверени от координатора по КР, тъй като не са
осъществявали дейности по КР.
Взето е участие в 8 комисии по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските
земи (ЗОЗЗ), от които 5 - в Областна дирекция “Земеделие” – Ловеч и 3 участия в Областна
дирекция “Земеделие” – Плевен.
За сравнение, през 2011 г. са осъществени 56 проверки, от които 34 планови (33
индивидуални и 1 на обект по КПКД), 15 извънредни проверки по сигнали, жалби, проверка на
ББ кубовете в гр. Левски, 1 проверка по Заповед на Областен управител на Област Плевен и 2
проверки на животновъдни обекти извън плана) и 7 обекта с КР.
През 2012 г. са извършени повече извънредни проверки в сравнение с 2011 г. предимно
на складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита
(ПРЗ) чрез участия в комисии. Броят на сигналите и жалбите през 2012 г. е намалял (4 жалби и
1 сигнал) спрямо 2011 г. (5 жалби и 6 сигнала). Основно жалбите се отнасят за замърсяване с
торов отпад на улици и терени в регулация, като проверките са извърпени съвместно с
представители на общините.
Изготвени са 94 вътрешни становища във връзка с превантивния контрол
/инвестиционни намерения, ДОВОС и КПКЗ/, както и становища по годишни доклади на
обекти с КР.
Мониторинговата програма за 2012 г. е изпълнена от РЛ-Плевен съгласно указанията на
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
2.4. Управление на отпадъците
Във връзка с прилагане изискванията на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативни актове към него, през 2012 г. са извършени или е взето участие в
690 проверки (в т.ч участие в 104 бр. комплексни проверки по контролната дейност и 20 бр.
проверки на обекти с комплексни разрешителни) и са дадени 522 бр. предписания за
привеждане на дейностите по третиране на отпадъците в съответствие с екологичните
стандарти. Извършените проверки са със 194 бр. повече от планираните за отчетния период 476 бр. Допълнителните проверки са във връзка с изискванията на чл.13а, ал.3 от отменения
ЗУО, касаещ актуализация на разрешителния режим и съответствието на площадките за
третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), метални опаковки, излезли от
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) с
нормативните изисквания – да са разположени на територия, определена с устройствен план за
„производствени и складови дейности”. Друга причина за извършването на извънредни
проверки е регламентираното от новия ЗУО изискване за извършване на проверки при подаване
от фирми на заявления по чл.67 за издаване на разрешение за дейности с отпадъци; с постъпили
в РИОСВ Плевен жалби и сигнали, както и във връзка с разпореждане от или съвместно с други
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институции - МОСВ, полиция, прокуратура и др. Значителен брой проверки на площадки за
ТДОЧЦМ са извършени съвместно със служители на МВР.
В сравнение с 2011 г. има леко завишение на броя извършени индивидуални проверки
567 бр. за 2012г. спрямо 510 бр. – за 2011 г., което може да се обясни с промените в
законодателството и въвеждането на нови изисквания. Значително по-голям брой участие има в
комплексни проверки по контролната дейност: 104 бр. за 2012 г. спрямо 39 бр. за 2011 г.
Прилагане на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци
В началото на 2012 г. са изготвени 30 писма до общини, фирми и собственици на
отпадъци, подлежащи на депониране и оператори на депа с указания за прилагане Ръководство
за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и критериите за приемане на
отпадъци от различни класове депа, утвърдено със Заповед № РД-824/11.11.2011 г. на
Министъра на околната среда и водите.
На основание чл.35, ал.8 от Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци са проведени 93 процедури и издадени 81 становища по доклади от
основно охарактеризиране на отпадъци предназначени за депониране, което е отразено в
справка 4.1 към отчета.
През 2012 г. е извършван и контрол по изпълнение задълженията на собствениците на
депа за битови и неопасни отпадъци, произтичащи от Наредба № 14 за реда и начина за
изчисляване размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по
закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и
Постановление № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне размера и реда за отчисленията по
чл.71е от ЗУО.
От извършените проверки на изискващата се документация за дължимите отчисления за
депата се констатира, че като цяло изискванията на нормативната уредба се спазват. За
установени пропуски, свързани с определяне и превеждане в срок на отчисленията, са давани
конкретни указания и предписания до съответните общини и са предприемани коригиращи
действия. Изготвени са подробни справки за количествата депонирани отпадъци, дължимите и
внесени отчисления и за изпълнение задълженията на общините-собственици на депа, като е
докладвано съгласно указанията на МОСВ.
По разпореждане на МОСВ за периода март – юни 2012г. са извършени проверки на
всички действащи депа на територията на РИОСВ – Плевен и техните оператори, както и на
депата, с преустановена експлоатация през 2010 г. и 2011 г. – общо 27 бр. Извършени са пълни
проверки по документи и на място относно спазването на нормативните изисквания и
актуалното състояние на депата. Изпратен е доклад за резултатите, придружен с изискващите
се формуляри попълнени по образец. Информация за депата на територията на РИОСВ –
Плевен е дадена в справка 4.6 към отчета.
До края на 2009 г са закрити всички нерегламентирани сметища, съгласно утвърдените
планове на общините по Наредба № 8. Последни са закрити трите нерегламентирани сметища в
селата на община Искър.
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През 2012 г. е проведен последващ контрол на закритите сметища през предходните
периоди. Извършени са 19 проверки на 41 закрити нерегламентирани сметища. Направените 5
предписания за почистване на открити локални замърсявания в землищата на селата са
изпълнени в срок. При проверките не са открити новосъздадени незаконни сметища.
От съществуващите депа за неопасни отпадъци на територията на РИОСВ – Плевен,
заведени в регистъра на ИАОС, в началото на 2012 г. действащи са 15 депа, от които 2
регионални и 13 общински депа за неопасни отпадъци.
Регионално депо Троян –Априлци приема отпадъците на двете общини. Регионално
депо Ловеч приема отпадъци от четири общини.
Проекти за регионално управление на отпадъците – Регион Плевен, регион Левски
(Никопол) и регион Луковит
През 2012 г. усилията на Регионалните сдружения са насочени към отстраняване
забележките към проектните предложения, с оглед окончателното им одобряване по
процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. В резултат на това,
до края на годината са подписани договорите между ОП “Околна среда” и Регионалните
сдружения за трите региона: Луковит, Левски и Плевен.
Третиране на биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ
През 2012 г. е разширен обхвата на контролираните дружества, генериращи и третиращи
биоразградими отпадъци, както и на обекти с локални пречиствателни станции за отпадъчни
води (ЛПСОВ). Усилията са насочени към предприятията от дървообработващата, текстилната,
хранително-вкусовата промишленост, зърнобази и др. Идентифицирани са нови дружества,
генериращи и третиращи биоразградими отпадъци, както и с изградени и работещи ЛПСОВ. На
територията на РИОСВ – Плевен работят 3 броя градски пречиствателни станции за отпадъчни
води (ГПСОВ). През отчетната 2012 г. няма данни за оползотворени утайки от ПСОВ в
земеделието.
Извършена е проверка на площадки за събиране и третиране на зелени растителни
отпадъци (тревни и градински) в населените места на Община Левски и Община Ябланица.
Площадките са определени със заповед на кметовете на населените места, съгласувана с кмета
на общината. Води се информационна кампания за запознаване на населението. Контролът за
недопускане замърсяване на площадките с други отпадъци се извършва със съдействието на
служители по схеми “Развитие” и се документира. В някои от кметствата на Община Левски е
подета инициатива за събиране “пред врата” на зелени отпадъци в определени дни от
седмицата.
Проверки на фирми, генериращи и третиращи отпадъци
През 2012 г. са проверявани обекти с издаден документ или подлежащи на издаване на
документ по чл.12 от отменения, съответно по чл.35 от новия ЗУО – 162 бр. в т.ч 30 бр. в
рамките на комплексни проверки по контролната дейност, както и 497 бр. проверки на
генератори на отпадъци, което е отразено детайлно в справка 4.9 и справка 4.10 към отчета.
Обект на контрол са условията, при които се извършва третирането на отпадъците и
съответствието им с издадените разрешителни документи, начините за съхранение и воденето
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на отчетност по отпадъците. Запазва се положителната тенденция от 2011 г. за увеличаване
броя на фирмите, въвели разделно съхранение на отпадъците си, водещи отчетни книги за
отпадъците и предоставящи годишни отчети по отпадъците.
Проверки във връзка с въвеждане на разделно събиране на отпадъци
Във връзка с изпълнение на задълженията за разделно събиране на битови отпадъци, в
това число отпадъци от опаковки и степента за развитие на системите за разделно събиране,
през 2012 г. са извършени 12 броя проверки на търговски вериги, действащи на територията на
РИОСВ – Плевен и 12 броя проверки на общини. Дадени са предписания за сключване на
договори с фирми, притежаващи разрешение по ЗУО, организации по оползотворяване на
отпадъци, както и разполагане на съдове за обратно приемане на отпадъците в търговските
обекти
Проверки по прилагане на наредбите, касаещи управлението на масово разпространените
отпадъци:
-

отпадъци от опаковки
През отчетния период са извършени общо 206 броя планови проверки на фирми,
пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени
отпадъци. Проверени са задължени лица от хранително-вкусовата, дървообработващата,
керамичната и текстилната промишленост, заплащащи продуктови такси в ПУДООС и членове
на организации по оползотворяване във връзка с изпълнение на задълженията за
оползотворяване на отпадъци от опаковки. Дадени са предписания за изготвяне на документи и
заплащане в срок на дължимите лицензионни възнаграждения и продуктови такси.
Извършени са 22 броя извънредни проверки на дружества, членове на организации по
оползотворяване, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 14 от ЗУО – длъжници на
организациите по оползотворяване. Дадени са предписания за изготвяне на документи и
заплащане на дължимите лицензионни възнаграждения. За 2 от дружествата, за които са
установени задължения в по-голям размер са предупредени писмено, че незаплащане на
дължимите лицензионни възнаграждения се счита за неизпълнение на целите по чл. 14 от ЗУО,
което е основание за включването им в заповед за заплащане на продуктова такса за опаковки
по сметката на ПУДООС за 2012 г.
Във връзка с писмо на МОСВ относно извършване на проверки на пунктове за
изкупуване на отпадъци, са осъществени 12 бр. проверки на площадки за съхранение на
отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло. Проверявано е както състоянието на
площадките и наличието на разделно съхранение, така и всички документи, които се издават и
попълват от фирмите, в това число и счетоводни справки.
-

полимерни торбички
Извършени са 40 бр. проверки на търговски обекти в качеството им на лица, които
пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички. При проверки на
малки търговски обекти, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, е установено
наличие на торбички - тип потник - с дебелина под 25 микрона. На фирмите са дадени
предписания да заплатят продуктовата такса и да изготвят съответната документация. При
проверки в големи търговски вериги се установи, че пусканите на пазара от тях полимерни
торбички са приведени в съответствие си изискванията на ПМС 239/01.10.2012 г.
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-

негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване
Извършени са 7 броя проверки на място на дружества, вносители на ЕЕО и батерии и
акумулатори. Дадени са предписания за заплащане на продуктови такси и лицензионни
възнаграждения за вноса, за регистрация в регистрите на ИАОС и за разполагане на съдове за
обратно приемане на отпадъци от НУБА и ЕЕО в търговските обекти.
-

излезли от употреба гуми
Предприети са съвместни действия с ГКПП Сомовит - Никопол по документиране вноса
на гуми, с цел осъществяване събираемост на продуктови такси.
-

продуктови такси
През отчетния период са извършени общо 206 броя проверки на дружества, пускащи на
пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Констатирано е, че в изпълнение изискванията на Наредба за опаковките и отпадъците
от опаковки за периода 2008-2012 г. в ПУДООС са внесени продуктови такси на обща стойност
117 197.34 лв., в това число 24 462,41 лв. - за 2012 г. след направени предписания от РИОСВ –
Плевен. За предходния пет годишен период, постъпилите лицензионни възнаграждения (за
опаковки) в организации по оползотворяване са 817 492,90 лв.
Установено е, че за пуснати на пазара гуми, в ПУДООС са внесени продуктови такси на
стойност 8935,34 лв. и са заплатени 5972,88 лв. лицензионни възнаграждения в организации по
оползотворяване на отпадъци. През 2012 г. са проверени 4 дружества, производители и
вносители на електрическо и електронно оборудване. Внесените лицензионни възнаграждения
в организации по оползотворяване по (ЕЕО) са в размер на 34087,57 лв.
По отношение на пуснати на пазара батерии през 2012 г. са проверени 3 дружества и е
установено, че са внесени лицензионни възнаграждения за предходния пет годишен период на
стойност 42 414,21 лв.
Изпълнение на задължения по Наредба за изискванията за реда и начина за
инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и
почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци,
съдържащи полихлорирани бифенили.
Към 01.01.2012 г. всички дружества, с изключение на НЕК ЕАД, инвентаризирали
оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ) по Наредбата са доказали, че са
предали за последващо третиране отпадъците, съдържащи ПХБ, като не всички са представили
сертификати за обезвреждане на отпадъците.
През 2012 г. и НЕК ЕАД изпълни задълженията си по Наредбата и доказа със
сертификати, че отпадъците от инвентаризираното от ЕСО ЕАД, МЕР Плевен и ТДУ Север
оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, са обезвредени.
По прилагане на Наредбата са извършени 2 броя проверки на място, проведени са
разговори и консултации, изпратени са писма във връзка с непредоставени сертификати за
обезвреждане.
В РИОСВ Плевен се поддържа актуална база данни на всички дружества,
инвентаризирали оборудване, съдържащо ПХБ и класифицирали отпадъци, съдържащи ПХБ.
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Негодни и с изтекъл срок на годност продукти за растителна защита (ПРЗ)
През 2012 г, чрез участие в комисии по писмо на Върховна административна
прокуратура (ВАП), заповеди на Областен управител на област Плевен, проверки по сигнали (
участие в комисия по Заповед на кмета на Община Плевен и Община Троя) са извършени
проверки по фактор отпадъци на складове, стари и новооткрити, за съхранение на негодни и с
изтекъл срок на годност ПРЗ. При проверките са определени точните координати на складовете,
уточнено е състоянието складовете. Голяма част от складовете за ПРЗ се поддържат и
контролират от кметствата на населените места.
Изпратени са писма до кметовете на населените места и ново установени притежатели с
предписания за установяване на собствеността на складовете, за класификация на
некласифицирани отпадъци от ПРЗ, привеждане и поддържане на складовете в съответствие с
изискванията на ЗУО. В резултат на това се установи, че голяма част от складовете в лошо
състояние са с неизяснена собственост (разположени са в имоти на ДПФ, липсват документи от
ликвидационни съвети), други са на кооперации в ликвидация и на частни лица.
През 2012 г. 15 броя ново идентифицирани притежатели са извършили класификация на
отпадъци от ПРЗ, 16 лица докладват за предприети мерки, 6 дружества/кооперации и Община
Ловеч доказват предаване по договор за последващо третиране на отпадъци от ПРЗ. Една
земеделска кооперация, чрез фирма с разрешение за дейности с отпадъци, извършва
преопаковане на отпадъци от ПРЗ, събирането им в отремонтирано помещение и саниране на
освободеното.
В РИОСВ Плевен се поддържа актуална база данни за състоянието на складовете, вкл.
централизирани и контейнери - ББ куб, собствеността им, извършена класификация на
отпадъци от ПРЗ, документи за извършени дейности.
Превантивна дейност - разрешителен режим, програми за управление на отпадъците,
класификация на отпадъците
Във връзка с осъществяване на ефективен превантивен контрол по опазване на околната
среда са издадени 46 бр. разрешения, 27 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци
и 4 бр. удостоверения за дейности с ОЧЦМ. Поради влизане в сила на новия Закон за
управление на отпадъците и изискванията на § 5, ал. 1 от ЗУО са прекратени 4 бр. процедури
по издаване на разрешения за дейности с отпадъци. В сравнение с 2011 г. е увеличен броя на
издадените разрешения поради новите изисквания, касаещи разрешителния режим, а именно
прилагане на чл.13а, ал.3 от отменения ЗУО и чл.35 от новия ЗУО.
Разгледани са 46 проекта на програми за управление на отпадъците, от които за 31 бр. са
издадени решения за утвърждаване, за 2 бр. - становища за съгласуване, 3 бр. са върнати за
изготвяне в съответствие с нормативните изисквания, за 2 бр. са издадени решения за отказ и 8
бр. са прекратени процедура по § 5, ал. 2 от ЗУО поради влизането в сила на нов Закон за
управление на отпадъците от 13.07.2012г. и отпадането на необходимостта от разработване и
изпълняване на фирмени програми за управление на дейности с отпадъци.
В изпълнение изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците, 173
притежатели са извършили класификация на генерираните от дейността им отпадъци. Заверени
са 631 бр. работни листа. Спрямо 2011 г. е увеличен броят на лицата, извършили класификация
на генерираните от дейността им отпадъци. Описаната информация е дадена детайлно в
справка 4.1 към отчета
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Проведен е семинар за представяне на новия Закон за управление на отпадъците и
задълженията на лицата, притежаващи лиценз за ТДОЧЦМ и разрешения по отменения ЗУО за
дейности по третиране на отпадъци от метални опаковки, ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО. Разисквани
са изискванията към площадките, на които ще се осъществява дейност по третиране на
описаните по-горе отпадъци, въвеждането на банкови гаранции, с които да се обезпечи
екологосъобразното
третиране
на
отпадъци,
воденето
на
отчетност,
административнонаказателните мерки и др.
Информация и отчетност
През 2012 г. 392 бр. оператори - фирми и общини са представили годишни отчети по
Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения,
регистрационните документи и на закритите обекти. Обработени са 2524 бр. отчети. Отчетите
са проверени, заверени и въведени в специализиран софтуер, предоставен от ИАОС. С цел
проследимост и осъществяване на ефективен контрол, касаещ и транспортирането на
отпадъците, в Exel формат са въведени 3093 броя транспортни карти. Заверени са 236 бр.
отчетни книги. Броят им в сравнение с 2011 г. е намалял поради факта, че повечето оператори
имат въведена отчетност за отпадъците и спазват нормативните изисквания.
Административно -наказателна дейност по ЗУО
Във връзка с констатирани нарушения по ЗУО са съставени 28 бр. АУАН. Най-общо
причините за съставяне на актове могат да се разделят на няколко групи: нерегламентирано
третиране на отпадъци, неводене на отчетност, незаплащане на дължими продуктови такси и
лицензионни възнаграждения.
2.5. Защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично
модифицирани организми
Към 31.12.2012 г. от направление “БРЗТЗ” към РИОСВ – Плевен са направени 130 броя
проверки, от които 54 бр. планови и 76 бр. извънредни. Дадени са 22 бр. предписания.
Съставени са 24 бр. акта. Издадени са 4 бр. заповеди за принудително-административни мерки.
Извършените планови проверки са 54 бр. и са с 29 бр. по-малко спрямо предвидените (83 бр.
проверки на 83 бр. обекта) в плана за контролна дейност за 2012 г. и съгласно писмо от ИАОССофия с вх. № 3729/28.05.2012 г. на РИОСВ – Плевен (План – график за изпълнение на
годишна програма за провеждане на контрол по ЗГМО). Извършените 130 броя проверки през
2012 г. са с 13 бр. повече в сравнение с предходната 2011 година, когато са били извършени 117
проверки.
Проверки по Закона за защитените територии
По Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 22 бр. проверки, от тях 10 бр.
планови и 12 бр. извънредни. Дадени са 9 бр. предписания. Издадена е 1 бр. принудителноадминистративна мярка. Съставени са 3 бр. акта за сечи в защитена местност “Турията”.
Извършените планови проверки са 10 бр. и те са с 1 бр. по-малко спрямо предвидените (11 бр.)
в плана за контролна дейност за 2012 г.
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Проверки по Закона за биологичното разнообразие
По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) направените проверки са 80 броя, от
които 20 бр. планови и 60 бр. извънредни. Дадени са 3 бр. предписания. Съставени са 12 бр.
акта включително 2 бр. по Заповед № РД-361/09.04.2004 г. на МОСВ (за охлюви). Издадени са
3 бр. принудително-административни мерки. Извършените планови проверки са 20 бр. и те са с
15 бр. по-малко спрямо предвидените (35 бр.) в плана за контролна дейност за 2012 г.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на находище на защитен вид - родопски
силивряк - гр. Ловеч.
Извършени са 20 бр. извънредни проверки на видове животни от приложение № 3 на
Закона за биологичното разнообразие. От тях 3 бр. са свързани с проверки на видове птици,
наблюдавани по време на Средно зимното преброяване на водолюбивите птици, 16 бр.
проверки на защитени животни във връзка с оказване на помощ на птици, намерени в
безпомощно състояние, а 1 бр. проверка е за нанесена щета от мечка върху сливова градина.
Проверени са 3-ма (1 бр. планова проверка и 2 бр. извънредни) колекционери на видове
по CITES в гр. Троян. Извършени са 16 бр. регистрации на екземпляри от видове по чл. 90 от
ЗБР.
Направени са 7 бр проверки на пунктове за изкупуване на охлюви.
Извършени са 7 бр. проверки на защитени дървета, от които 3 бр. планови проверки и 4
бр. извънредни.
Осъществени са 3 бр. планови проверки на зоопарковете в Плевен, Ловеч и Кнежа.
Направени са 2 бр. планови проверки на природонаучните музеи в Плевен и Черни Осъм,
както и 4 бр. проверки на зоомагазини, от които 1 бр. е извънредна.
Към 31.12.2012 г. са приключени 8 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ
бр. 4/2004 г.).
-

По глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР са:
Направени 1 бр. планова и 32 бр. извънредни проверки за нарушения в защитени зони от
които 5 бр. извънредни проверки на условия в 5 бр. решения по ОС на РИОСВ Плевен.

Проверки по Закона за лечебните растения
По Закона за лечебните растения са направени 20 бр. проверки (16 планови и 4 бр.
извънредни (по сигнали). Дадени са 8 бр. предписания. Съставени са 6 бр. акта. Извършените
планови проверки са 16 бр. и те са с 1 бр. по-малко спрямо предвидените (17 бр.) в плана за
контролна дейност за 2012 г.
През месец март беше извършено разпределение на количествата билки от лечебни
растения под специален режим на опазване и ползване за област Ловеч през 2012 г.
Регистрирани са 19 бр. книги за изкупените, реализираните и наличните количества билки.
По Закона за защита на животните е съставен 1 бр. акт.
Проверки по Закона за генетичномодифицираните организми
По Закона за генетичномодифицираните организми са направени 8 бр. планови
проверки, съгласно писмо от ИАОС-София с вх. № 3729/28.05.2012 г. на РИОСВ – Плевен
(План – график за изпълнение на годишна програма за провеждане на контрол по ЗГМО).
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По-малкият брой на извършените през 2012 г. планови проверки спрямо
плануваните е резултат от:
-

направени промени в 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 (Наредбата ОС) и обнародване на нов Закон за
горите на 08.03.2011 г. В резултат на това през 2012 г. са:
• постъпили в РИОСВ – Плевен 1913 бр. (с 852 бр. повече в сравнение с 2011 г.)
уведомления за планове и програми, свързани със сеч на гори, по които е започната или
завършена процедурата по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;
•

издадени са 319 бр. (със 171 бр. повече в сравнение с 2011 г.) решения по чл. 18, чл. 20,
чл.28 и §2 от Наредбата ОС;

•

издадени са 1841 бр. (със 711 бр. повече в сравнение с 2011 г.) писма - преценки по реда
на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;

•

направени са 141 бр. (с 35 бр. повече в сравнение с 2011 г.) преценки по чл. 40 от
Наредбата за ОС;

•

направени са 2637 бр. (със 1307 бр. повече в сравнение с 2011 г.) скици от проверки за
местоположението на поземлени имоти спрямо границите на защитени зони;

-

работа по 22 заявления по Закона за достъп до обществената информация, свързана с
подготовка на информация относно местоположение на имоти спрямо елементи на
Националната екологична мрежа, постъпили уведомления за ИП, П,П,П, издадени писма,
решения и др. за голям период от време, с подробна информация за ИП, П,П,П и др.,
отнемащи значителна част от работното време на експертите, изготвящи справката;

-

големият брой сигнали и жалби за нарушения (22 бр.).

2.6 Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване
За отчетния период са издадени общо 4 бр.комплексни разрешителни по чл.117, ал.1 и
ал.2 от ЗООС за обекти, разположени на територията на РИОСВ – Плевен. За периода от
01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. са изготвени 3 бр. становища по проекти за КР: на “Феникс
Инверс” ООД гр. Ловеч; „Полихим-СС” ЕООД гр. София и “Петокладенци” ЕООД гр.София.
Изготвено е становище по изменение на КР с оператор”Винербергер” ЕООД, гр. София. Във
връзка с промяна на името, изменение в комплексното разрешително има и операторът
“Старткерамик”ООД.
Взето е участие в 3 бр. консултации, проведени в ИАОС София.
През 2012 г. от Изпълнителния директор на ИАОС са издадени 3 бр. решения за отмяна
на комплексни разрешителни на територията на РИОСВ – Плевен, а именно: КР № 66/2005г на
“Шаварна -97” ООД, гр. Левски; КР №79/2005г. на “Холсим България” АД, завод Плевен и КР
№394-Н0/2010г. на “Лесопласт” АД, гр.Троян
Извършен е контрол на 25 бр. оператори с издадени КР по чл.117, ал.1 и ал.2 от ЗООС,
както следва:
-

“Рафинерия Плама” АД, гр. Плевен;
“Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен;
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-

“Елмаз” ООД, с. Баховица, обл. Ловеч;
“Златна Панега цимент” АД, с.Зл. Панега;
“Холсим България” АД, завод Плевен;
“Шаварна 97” ООД, гр. Левски;
“ТЕРА” АД, гр. Червен Бряг;
“Рубин” АД, гр. Плевен;
“Старткерамик”ООД, с. Михалци;
“Пилигрим 67” ЕООД, с. Горна Митрополия;
“Сърпрайз” ООД, гр. Кнежа;
“Екарисаж” гр. Угърчин;
“Винербергер” ЕООД, гр. София;
“Българска Петролна Рафинерия”ЕООД, гр София,
“Нора” АД, гр.Ловеч;
“Агро 2006”ООД, гр.Стражица;
“Трояинвест” ООД, с. Баховица;
“Троямекс” ООД, с. Дълбок Дол;
Регионално депо Плевен;
Регионално депо Троян;
Регионално депо гр. Ловеч;
“ВТПГ Консулт” ООД, гр. В. Търново;
“Славяна” АД, гр. Славяново;
“Стар 7”ООД, гр.Плевен;
“Лесопласт” АД, гр.Троян.

За дружествата “Троямекс” ООД, с.Дълбок дол (КР № 323-Н0/2008г.) и “Трояинвест”
ООД, с. Баховица (КР № 336-Н0/2008г.) е обявено производство по несъстоятелност, а част от
капитала на дружеството “Сърпрайз” ООД, гр. Кнежа, (КР № 232-Н0/2008г.) е запориран
съгласно данни от търговския регистър. На територията на площадките им не се осъществява
производствена дейност.
За отчетния период са извършени 30 бр. проверки, от които:
-

25 бр. комплексни проверки във връзка с контрол изпълнението на условията в КР по плана
за 2012 г.;

-

5 бр. проверки по текущ и последващ контрол, свързани с изпълнение на дадени
предписания от планови проверки, проверки на неработещи площадки във връзка с
процедури по издаване на КР.
Съставени са 30 бр. констативни протокола с дадени общо 64 бр. предписания за 2012 г.

За всички планови проверки са издадени заповеди за извършване на комплексни
проверки и са изготвени писма до БДУВДР и до операторите на инсталациите за определяне на
компетентни лица, които да вземат участие в КП.
През отчетния период има съставени общо 2 бр. акта: 1 бр. за неизпълнени условия от
КР на “ВТПГ Консулт” ООД и 1 бр. за неизпълнено предписание на “Славяна” АД.
Операторите “Осъм” АД, гр. Ловеч, “Алуком” АД, гр. Плевен и “Велур” АД, гр. Ловеч
ежемесечно изпращат справки в РИОСВ – Плевен за количеството стопен метал и количеството
готова продукция.
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18 бр. оператори са представили в РИОСВ – Плевен годишни доклади за изпълнение на
дейностите, за които е предоставено КР, 4 бр. оператори, които не са осъществявали дейност
през 2011г. са представили писма, а две дружества са обявени в несъстоятелност. Изготвени са
и изпратени в ИАОС София всички представени ГДОС със становища.
До 31.05.2012г. са валидирани докладите по Регламент №166 за 2011г. на 20 бр.
оператори.
В ИАОС е изпратено копие на уведомяване и констативен протокол от проверки на
РИОСВ – Плевен за отмяна КР на оператора “Холсим България” АД, завод Плевен съгласно
изискванията на чл.12 от Наредбата за КР.
На операторите с КР са създадени електронни досиета с достъп от всички експерти.
Попълва се електронна таблица с данни за извършените проверки, предписания и
кореспонденция. Дават се консултации по телефона и на място.
Изготвени са доклади от комплексни проверки, които са публикувани на интернет
страницата на РИОСВ – Плевен и предоставени на операторите съгласно чл. 154 а) от ЗООС.
Взето е участие в работна среща на тема “Прилагане на изискванията на
законодателството по комплексни разрешителни и екологична отговорност”, организирана от
МОСВ.
Във връзка с повишаване компетентността и професионалната информираност се
поддържат контакти с експерти от МОСВ, ИАОС и други РИОСВ по въпроси свързани с
процедурите за комплексни разрешителни. Поддържа се вътрешната база данни за процедурите
по КПКЗ.
Най – важни постигнати резултати в направление “КПКЗ”:
Всички контролирани обекти на територията на РИОСВ – Плевен, попадащи в обхвата
на Приложение № 4 от ЗООС, са с издадени комплексни разрешителни.
2.7 Опасни химични вещества и управление на риска
Цел на прилагането на законодателството в областта на опасните химични вещества и
управление на риска е намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве и
околната среда в следствие на използването и производството на опасни химикали.
В тази връзка е извършен контрол по отношение на:
-

Спазване на условията на издадените разрешителни за експлоатация по чл. 104 от ЗООС на
действащи предприятия и съоръжения, в които е въведена система за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях;

-

Спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействието на химичните
вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и европейското законодателство по химикали при
производството, употребата, съхранението и свободното движение на химикали.

В рамките на годишния план за контролна дейност през 2012 г. на РИОСВ – Плевен са
предвидени общо 79 бр. проверки на 79 бр. обекта - 70 бр. обекта (70 проверки) по прилагането
на законодателството в областта на химикалите и 9 бр. обекта (9 проверки) по изпълнение на
условия в издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС.
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През отчетната 2012 г. се осъществи контрол на 86 обекта на територията на Плевенска
и Ловешка област по спазване на законодателството по химикали и предотвратяване на риска
от големи аварии. Проведени са 91 бр. проверки и са дадени 157 бр. предписания.
Увеличен е броя на обектите и проверките спрямо плана за 2012 г. поради
идентифициране на нови фирми, извършени извънредни проверки по сигнали и последващ
контрол по изпълнение на дадени предписания на 2 бр. фирми.
Предвид горецитираното може да се счете за изпълнен заложения обем на работа през
2012 г.
Във връзка със задълженията в областта на химикалите през предходната 2011 г. е
осъществен контрол на 85 обекта на територията на Плевенска и Ловешка област за спазване на
законодателството по химикали и предотвратяване на риска от големи аварии. Проведени са 94
бр. проверки и са дадени 157 бр. предписания.
След обобщаване на резултатите от извършената контролна и превантивна дейност
през 2011 г. и 2012 г. и при сравнението им могат да се направят следните изводи:
-

В сравнение с 2011 г. броя на проверените обекти за отчетната 2012 г. не е променен.
Обемът на извършеният контрол е постоянен, отпаднаха за контрол обекти с преустановена
производствена дейност, обекти с нисък риск за околната среда, но на тяхно място се
извършиха проверки на обекти, попадащи в обхвата на Регламент 850/2004 г. (УОЗ) и
Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;

-

Не е повишен броя на дадените предписания през 2012 г. ( 0,1% спрямо 2011г.) - за
изготвяне на оценки за съхранение на ОХВ и актуални информационни листове за
безопасност;

-

Заложения обем на работа през 2012 г. е изпълнен.

Прилагане на Регламент ЕО №1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
В годишния план за 2012 г. на РИОСВ – Плевен са предвидени за проверка 64 обекта на
територията на Плевенска и Ловешка област по прилагането на Регламент REACH.
През отчетната 2012 г. е извършен контрол на 66 обекта (67 броя проверки) на фирми
(производители, вносители и потребители по веригата на химични вещества) и са направени 57
броя предписания.
През 2011 г. е извършен контрол на 70 обекта (71 броя проверки) на фирми по
прилагането на Регламент REACH и са дадени 93 броя предписания - за наличие на актуални
ИЛБ по Регламент 453/2010, информация за регистрационен статус и справка за производство и
употреба.
След обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по прилагането на
Регламент REACH през 2011 г. и 2012 г. и при сравнението им могат да се направят следните
изводи:
-

С две е увеличен броя на проверените обекти спрямо плана за 2011 г., поради
идентифициране на нови фирми, задължени по Регламент REACH;
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-

Занижен е броя на дадените предписания през 2012 г. (61% спрямо 2011 г.) - информацията
по веригата на доставки е пълна, повишена е активността и екологичната отговорност на
операторите;

Приоритети за контролна дейност през 2012 г. бяха фирмите, попадащи в обхвата на
Регламента за изпълнението на изискванията за:
-

Регистрацията на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия по
Регламента с краен срок 31 май 2013 година;

-

Ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни
химични вещества (напр. нонилфенол и нонилфенол етоксилат) от Приложение XVII на
Регламента;

-

Разрешителен режим на веществата, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) от
Приложение XIV на Регламент REACH - наличие и контрол на употребите на веществата
от списъка за разрешаване;

-

Контрол на производители, вносители и потребители по веригата за наличие на
информационен лист за безопасност (ИЛБ), изготвени по Регламент (EO) 453/2010 г.

Извършени са проверки на 15 бр. производители, 9 бр. вносители и 61 бр. потребители
по веригата на химикали на територията на Плевенска и Ловешка област. В съответствие с чл.
28, ал. 6 на регламента, са извършени късни предварителни регистрации на нови производства
на 2 бр. вещества (1бр. на възстановено вещество) от 2 фирми с краен срок за регистрация 2018
г.
Не се констатира неизпълнения на задълженията за извършване на предварителни и/или
същински регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали.
Във връзка с ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на
определени опасни химични вещества (напр. нонилфенол и нонилфенол етоксилат) от
Приложение XVII на Регламента са извършени проверки в 2 бр. фирми. Не се установи наличие
на цитираните вещества.
Основен приоритет на контрола през 2012 г. бе спазването на задълженията на фирмите
за ограничаване, пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества от
Приложение XIV на Регламент REACH, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), които
са обект на разрешаване. Извършени са проверки на 11 бр. фирми, не се констатира наличие и
употреба на бис (2- етилхексил) фталат (DЕНP), дибутил фталат (DВP), бензил бутил фталат
(BBT )- вещества от Приложение XIV на регламента.
Въвеждането на UN GHS наложи промяна на информационните листове за безопасност,
които са основен инструмент за предоставяне на информация по веригата на доставки за
опасните вещества и смеси, съгласно Регламент REACH. Задължените лица са проверени за
ИЛБ на вещества и смеси, пускани на пазара след 01.01.2010 г., изготвени по Приложение I на
Регламент 453/2010 г. Извършени са 66 броя проверки за наличие на информационни листове
за безопасност на обекти, където се произвеждат, съхраняват и употребяват химични вещества
и смеси.
В РИОСВ – Плевен се поддържат досиета на фирмите, като по този начин се извършва
систематична проверка на и оценка на базата данни на обектите.
В следствие на осъществения контрол през 2012 г. по прилагането на Регламент REACH
се установи, че:
Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Плевен
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-

През 2012 г. не са констатирани неизпълнения на задълженията за регистрации на химични
вещества в Европейска агенция по химикали;
Планът за контрол по управление на химикали през 2012 г. е изпълнен;
Дадените предписания са изпълнени;
Производството и употребата на химичните вещества и препарати се осъществява по начин,
който свежда до минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето на човека и
околната среда.

Прилагане на Регламент (EО) №1272/2008 относно класифицирането, опаковането и
етикетирането на химични вещества и смеси (CLP)
По прилагането на Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, опаковането
и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP) е извършен планов контрол за изпълнение
на задължения за нотификация на химични вещества, в това число на възстановени вещества от
отпадъци на 18 бр. производители и/или вносители на територията, контролирана от РИОСВ –
Плевен (34 бр. фирми през 2011 г.). През 2012 г. е извършена нотификация на 3 бр. вещества от
3 фирми, като в една от тях е констатирано неизпълнение на задължението за нотифициране на
химичното вещество “калциев дихидроксид” в Европейска агенция по химикали, за което е
съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение.
След обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по прилагането на
Регламент CLP през 2011 г. и 2012 г. и при сравнението им могат да се направи следния извод:
-

Занижен е броя на проверените фирми през 2012 г. (53 % спрямо 2011 г.), тъй като на
контролната дейност за нотификация на химични вещества по Регламент CLP беше
извършен приоритетно през 2011 г. на всички задължени и действащи фирми на
територията на РИОСВ – Плевен;

-

През отчетния период 3 бр. фирми на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен са
извършили нотификации в Eвропейската агенция по химикали на 3 бр. опасни химични
вещества, съгласно изискванията на Регламент CLP.

-

През 2012 г. е констатирано неизпълнение на задължение за нотифициране на едно
химично вещество в Европейска агенция по химикали, за което е съставен и връчен акт за
установяване на административно нарушение.

Прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите
Във връзка с прилагането на Регламент 648/2004 г. относно детергентите, са извършени
8 бр. планови проверки (по-малко с 4 обекта спрямо 2011 г.) съгласно указанията на Заповеди
РД-890/07.12.2011 г. на МОСВ и № РД 28-13/21.01.2012 г. на МЗ и са дадени 3 бр. предписания
по отношение на изготвяне на ИЛБ по формата на Приложение І на Регламент № 453/2010 г.
Дружествата, произвеждащи детергенти, съдържащи ПАВ са изготвили ИЛБ, в които са
отразени биоразградимостта и метода за анализ. Попълнени са 4 бр. чек листи от проведените
проверки. Няма установени нарушения по регламента за изискванията за уточнена
биоразградимост на ПАВ в детергентите.
Прилагане на Регламент (ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърсители (УОЗ)
Във връзка с писмо на МОСВ и на основание чл.28, ал.3 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси са изпратени на 13 бр. фирми и попълнени по 2
броя въпросници с цел проучване относно пускането на пазара, вноса/износа и употребата на
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търговски смеси на PBDE и PFOS в самостоятелен вид, в смеси и в изделия. С попълнените
въпросници, по предоставен от МОСВ образец, дружествата информират, че не са
производители на РВDE и PFOS и няма наличие на тези вещества в състава на използваните
продукти.
Осъществен е контрол на 11 обекта (6 бр. през 2011 г.) на територията контролирана от
РИОСВ – Плевен относно пускането на пазара, вноса/износа и употребата на търговски смеси
на PBDE и PFOS в самостоятелен вид, в смеси и в изделия на кожени и текстилни тапицерии и
дамаски, силикони, полимери и защитни облекла. Не е установено наличие на УОЗ, които
подлежат на забрана за производство и ограничения, съгласно Регламента.
Извършено е проучване за наличие и съхранение на противопожарна пяна, съдържаща
перфлуорооктан сулфонат (PFOS) на територията на РИОСВ – Плевен. Установи се наличие на
такава в РСПБЗН Ловеч, което количество до настоящия момент не е използвано и се съхранява
до предаването и на лицензирана фирма за обезвреждане.
След обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по прилагането на
Регламент (ЕО) № 850/2004 през 2011 г. и 2012 г. и при сравнението им могат да се направи
следния извод:
-

Увеличен е броя на проверените обекти спрямо 2011 г., поради заложения в плана за 2012 г.
приоритет за контрол по регламента.

В следствие на осъществения контрол през 2012 г. по прилагането на Регламент (ЕО) №
850/2004 за устойчивите органични замърсители (УОЗ) се установи, че:
-

На територията на РИОСВ Плевен се съхранява 400 л. противопожарна пяна, съдържаща
перфлуорооктан сулфонат (PFOS);

-

Операторите срещат затруднение при обмена и търсенето на данни за наличие на УОЗ
вещества в състава на продуктите.

Прилагане на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и
смеси
През 2012 г. са проверени 63 бр. обекта и са дадени 54 предписания относно спазване на
изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и
смеси. Не са установени нарушения от страна на фирмите в реда и начина на съхранение на
опасните химикали. На дружествата са дадени предписания за изготвяне на оценка на
съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 от
Наредбата по утвърдения формат със Заповед РД-288/03.04.2012 г. на МОСВ.
Прилагане на нормативната уредба за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях. Контрол на обекти с издадени
разрешителни по чл. 104 от ЗООС
Във връзка с изискванията на Глава 7, Раздел І на ЗООС и Наредба за предотвратяване
на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях на територията
на РИОСВ – Плевен са издадени разрешителни за експлоатация по чл.104 от ЗООС на 11 бр.
обекти – 3 бр. с висок рисков потенциал и 8 бр. с нисък рисков потенциал.
През 2012 г. РИОСВ – Плевен не планува и не извърши проверки на 2 бр. обекти с
висок рисков потенциал - складова база за втечнен газ пропан-бутан, с оператор “Газтрейд
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Плевен” ООД, гр. Плевен и “АЕЦ Белене”, с оператор “НЕК” ЕАД, гр. София., тъй като
обектите не са изградени и не са въведени в експлоатация.
По утвърден годишен план за контролна дейност през 2012 г., комисията по чл. 157а от
ЗООС извърши проверки на 9 бр. инсталации (10 проверки) по спазване на условия в издадени
разрешителни по чл. 104 от ЗООС и са дадени 27 бр. предписания за отстраняване на
констатирани несъответствия. Извършен е последващ контрол на 1 бр. обект относно
изпълнение на дадени предписания.
За отчетния период няма констатирани неизпълнения на условия в издадени
разрешително по чл.104 от ЗООС на обектите на територията на РИОСВ – Плевен. През 2012 г.
няма съставени А УАН за неизпълнения на изискванията на глава 7, раздел І на ЗООС.
В следствие на осъществения контрол на операторите с издадени разрешителни по чл.
104 от ЗООС се установи, че:
-

-

Фирмите са идентифицирали възможните аварийни ситуации при използване на работното
оборудване, при съхранението на опасните химикали и провеждането на технологичните
процеси;
Операторите са въвели ефективна система за управление на мерките за безопасност;
Работещите се ангажират и предприемат необходимите организационни и технически мерки
за безопасност;
Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за възникване на аварии при
работа с опасни химични вещества и предотвратяване на големи аварии;
През отчетния период на територията на Плевенска и Ловешка област няма регистрирани
случаи на големи аварии с опасни вещества.

2.8 Дейности по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети (ЗОПОЕЩ)
Във връзка с прилагането на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване
на екологични щети (ЗОПОЕЩ) през 2012 г. са изпратени уведомителни писма до 4 оператори,
извършващи дейности в обхвата на приложение № 1 от ЗОПОЕЩ за изготвяне на собствена
оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на
причинени екологични щети по Наредба № 1. През 2012 г. са планирани и извършени 10 бр.
проверки, от които 4 бр. проверки по документи на собствени оценки изготвени от оператори и
6 бр. проверки на място. При проверките на място са дадени 4 бр. предписания, които са
изпълнени. През 2011 г. са извършени 55 бр. проверки на оператори извършващи дейности в
обхвата на приложение № 1 от ЗОПОЕЩ. За периода към 31.12.2012 г. на територията на
Плевенска и Ловешка област не са констатирани случаи на причинени екологични щети по
смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за прилагане на оздравителни мерки
по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ.
2.9. Информационна и образователна дейност
Достъп до информация за околната среда
През 2012 година в РИОСВ – Плевен са постъпили 69 бр. заявления за достъп до
обществена информация. Издадени са 64 бр. решения за предоставяне на пълен достъп до
исканата информация и 1 решение за предоставяне на частичен достъп . Няма издадени
решения за отказ за предоставяне на исканата информация. Най-много са случаите, в които
Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Плевен
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заявителите желаят да получат информация дали посочен от тях имот попада в НАТУРА 2000
зона.
Екологично образование
През 2012 г. експерти от РИОСВ – Плевен изнесоха 5 открити урока пред ученици от
Плевенска и Ловешка област.
Осъществиха се следните информационни кампании за повишаване на екологичното
съзнание и култура на учениците :
- По повод 2 февруари – Денят на влажните зони бе изнесена презентация пред деца от НУ
“Единство”- Плевен.
-

За отбелязването на Деня на Земята – 22 април РИОСВ – Плевен се включи в инициатива за
засаждане на фиданки. Министерство на околната среда и водите чрез Оперативна програма
„Околно среда” заедно с Министерството на земеделието и храните бяха партньори в съвместна
кампания за засаждане на дръвчета, организирана от вестник „24 часа”.

-

РИОСВ – Плевен се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 12 май.
Експертите почистиха района около телевизионната кула в ж.к. Дружба, Защитена територия
“Коридорите” в с. Биволаре и района около Регионална лаборатория – Плевен в ж. к. Сторгозия,
съвместно с експерти от лабораторията.

-

5 юни - Световен ден на околната среда беше отбелязан с редица мероприятия на територията на
Плевенска и Ловешка област. По инициатива на Регионалната инспекция по околната среда и
водите – град Плевен и с помощта на Регионалните инспекторати по образованието – град Плевен
и град Ловеч, беше реализирана идеята всички училища в двете области да празнуват Деня на
околната среда. С различни програми учениците се включиха в инициативата.

-

Във връзка с отбелязването на 16 - 22 септември – Европейска седмица на мобилността и 22
септември – Денят без автомобили, експерти от РИОСВ – Плевен посетиха Гимназия с
преподаване на чужди езици - Плевен, където раздадоха светлоотразители за пешеходци на
учениците. След това децата рисуваха на тема “Аз карам колело”.

Информационни материали
През 2012 г. е изготвен и качен на Интернет - страницата на РИОСВ – Плевен Доклад за
състоянието на околната среда.
Работа с медии
Изготвени са и изпратени до медиите 27 бр. прессъобщения.
Жалби и сигнали на граждани
През 2012 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 25 броя жалби и 95 броя сигнали. За
всичките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност, което е отразено в справка 8.3 към отчета.
3. АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС, ЕО И ОС. СРАВНЕНИЕ
СПРЯМО ПРЕДХОДНАТА ОТЧЕТНА ГОДИНА. ПРОБЛЕМИ. ИЗВОДИ.
3.1. Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в РИОСВ – Плевен, във връзка със
съвместената процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и по
Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Плевен
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Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са постъпили и са разгледани общо 878 бр.
уведомления за инвестиционни предложения (ИП) за строителство, дейности и технологии. В
това число влизат 670 бр. уведомления за ИП, които не подлежат на процедура по глава шеста
от ЗООС, които са приключени по реда на ЗБР. По 208 бр. уведомления е преценено, че 182 бр.
подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 1 бр.
подлежи на задължителна процедура по ОВОС, 3 бр. са препратени по компетентност в МОСВ,
по 12 бр. уведомления, които са били за планове и програми, очертаващи рамката за бъдещо
развитие на ИП е преценено, че подлежат на процедура по екологична оценка или на основание
чл. 91, ал. 2 от ЗООС е допуснато извършването само на процедура по екологична оценка (ЕО).
Останалите 10 бр. уведомления са били за инвестиционни предложения, които вече са
одобрени по реда на специален закон (с издадени разрешения за строеж, разрешително по ЗВ
или други).
В справка 6.1. са дадени уведомленията, които са процедирани по реда на глава шеста от
ЗООС, в РИОСВ – Плевен през 2012 г.
Във връзка с процедури по глава шеста от ЗООС, съгласно изискванията на чл. 4а от
Наредбата за ОВОС са изискани и са получени 115 бр. становища от Басейнова дирекция по
управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР).
През 2012 г. са издадени 93 бр. решения за преценяване необходимостта от извършване
на ОВОС за инвестиционни предложения, от компетентността на РИОСВ – Плевен. От тях с
характер на решението да се извърши ОВОС са 3 бр. Издадени са 46 бр. решения за
прекратяване на процедури. За сравнение, през 2011 г. са издадени 89 решения за преценка на
необходимостта от ОВОС и 20 решения за прекратяване на процедури, т.е. през отчетната 2012
година, решенията за преценяване необходимостта от ОВОС са с 4 бр. повече, а решенията за
прекратяване – с 26 повече.
Издадените през 2011 г. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС (в т.ч. решения за прекратяване на процедури по ОВОС), са дадени в справка 6.4.
Разпределението по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение №2
към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС, ДВ бр. 91/2002 г./ е
следното:
1. Селско, горско и водно стопанство
1. б) използване на необработваеми или полупустеещи земи за интензивни
селскостопански цели
1.в) Мелиоративни дейности в селското стопанство, вкл. капково напояване
1.г) Първично залесяване
1.д) Интензивно животновъдство
1.е) Интензивно развъждане на риба

2 бр.
7 бр.
1 бр.
2 бр.
14 бр.

2. Минно дело:
2. а) кариери, открити рудници и добив на торф (невкл. в приложение № 1);

1 бр.

2. в) изземване на инертни материали от реки, езера или море

5 бр.
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2. г) дълбоки сондажи, в т.ч.: — за водоснабдяване,

1 бр.

2. д) добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти

1 бр.

2. е) всички проучвателни сондажи за нефт и газ

1 бр.

3. Енергийно стопанство
3.а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и
топла вода (невключени в приложение № 1);

6 бр.

3.б) Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на 4 бр.
електроенергия по надземни кабели (невкл. в приложение №1)
3. з) водноелектрически централи
3.и) съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на
вятъра

2 бр.
5 бр.

7. Предприятия в хранителната промишленост (невкл. в приложение №1)
7.а) производство на растителни и животински масла и мазнини;

1 бр.

7. б) консервиране на растителни и животински продукти

2 бр.

7.в) производство на млечни продукти;

1 бр.

7.е) кланици;;

1 бр.

10. Инфраструктурни инвестиционни предложения
10.б) Обекти с обществено предназначение, включително строителство на
търговски центрове и паркинги

10 бр.

10.ж) строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и
аварийни съоръжения срещу наводнения;

3 бр.

10. н) добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води
(невключени в приложение № 1);

6 бр.

11. Други инвестиционни предложение
11.в. пречиствателни станции за отпадъчни води
11.д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни
превозни средства;
11. л) складове за съхранение на продукти за растителна защита.

6 бр.
9 бр.
1 бр.

12.Туризъм и отдих
12.д) паркове със специално предназначение
-

1 бр.

Разпределението по сектори е както следва:
Селско стопанство
26 бр.
Минно дело
9 бр.
Енергийно стопанство
17 бр.
Хранителна промишленост
5 бр.
Инфраструктура
19 бр.
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-

Други
Туризъм и отдих

16 бр.
1 бр.

По общини разпределението на решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС
са:
-

Община Априлци
5 бр.
Община Белене
5 бр.
Община Гулянци
9 бр.
Община Долна Митрополия
2 бр.
Община Долни Дъбник
8 бр.
Община Искър
0 бр.
Община Кнежа
4 бр.
Община Левски
8 бр.
Община Летница
4 бр.
Община Ловеч
9 бр.
Община Луковит
5 бр.
Община Никопол
0 бр.
Община Плевен
13 бр.
Община Пордим
1 бр.
Община Тетевен
3 бр.
Община Троян
7 бр.
Община Угърчин
0 бр.
Община Червен бряг
7 бр.
Община Ябланица
3 бр.
Най-голямо увеличение на броя на инвестиционните предложения през 2012 г., спрямо
предходната 2011 г. има в общините: Долни Дъбник (+5), Белене (+5), Луковит (+4).
Увеличение на броя на ИП има в общините: Троян (+3), Левски (+2), Ябланица (+2), Летница
(+2), Ловеч (+1), Априлци (+1), Червен бряг (+1), Гулянци (+1). Запазва се броя на ИП в
общините: Кнежа и Искър. Най-голямо намаление на броя на ИП спрямо предходната година
има в общините: Плевен (-10), Долна Митрополия (-4), Пордим (-4), Угърчин (-3), Никопол (-2)
и Тетевен (-1).

През 2012 г. са проведени писмени консултации по определяне на обхвата,
съдържанието и формата на доклади за ОВОС (ДОВОС) и оценка качеството на ДОВОС
(процедури от компетентност на МОСВ и РИОСВ) за следните инвестиционни предложения:
-

“Изграждане на преносен газопровод “НАБУКО” на територията на Р България”;

-

“Изграждане на газопровод “ЮЖЕН ПОТОК” на територията на Р България”;

-

“Разработка и усвояване на газокондензатно находище “Койнаре”, блок А-Ловеч,
включващо четири участъка: Борован, Враняк, Девинци и Садовец”;

-

“Изграждане на крайпътен обслужващ обект с паркинг, включващ - заведение за
обществено хранене, магазин, хотелска част, басейн и 23 (12+11) броя жилищни сгради и
пречиствателно съоръжение в рекреационно устройствена зона курорт и допълващи го
дейности” с възложител: “Трибилд Пропъртис” ООД;

-

Нотификация от Република България за проект “Развитие и оборудване на плавателната
инфраструктура - платформа за транспортна мрежа в транс-граничен район Никопол Турну Магуреле”;
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-

ИП “ Техническа помощ за подобряване на условията за корабоплаване в общия българорумънски участък на р.Дунав и съпътстващите проучвания.”;

-

“Изграждане на инсталация за сепариране на площадката на Регионален център за
третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни
Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци;

-

ИП “Продължаване на експлоатацията на находище за варовици “Кунино”, землище на с.
Кунино, общ. Роман, област Враца”.

Взето е участие в 5 обществени обсъждания на 4 бр. ДОВОС (в т.ч. ДОС по
съвместената процедура), от които 3 бр. са по процедури, с компетентен орган РИОСВ –
Плевен:
-

с. Садовец /процедура МОСВ/ – “Разработка и усвояване на газо-кондензатно находище
“Койнаре” в блок А-Ловеч, включващо четири подучастъка: Борован, Враняк, Девинци и
Садовец” с възложител: “Дайрект Петролеум България” ЕООД;

-

с. Девинци /процедура МОСВ/ – “Разработка и усвояване на газо-кондензатно находище
“Койнаре” в блок А-Ловеч, включващо четири подучастъка: Борован, Враняк, Девинци и
Садовец” с възложител: “Дайрект Петролеум България” ЕООД;

-

с. Петокладенци – “Преустройство и модернизация (в т.ч. доставяне на оборудване) за
съществуваща ферма за отглеждане на 144000 бр. птици (бройлери) в ПИ № 189004,
местност “Селището”, землище на с. Петокладенци” с възложител: “Петокладенци” ЕООД;

-

гр. Ловеч - “Изграждане на Галваничен участък 2 с две нови линии за галванизация на
тръбни елементи на територията на производствена площадка на “Никром - тръбна мебел”
АД;

-

с. Борима - “Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 093001, землище на с. Борима,
общ. Троян на “Е.К.П.И.” ЕАД.

През 2012 г. РИОСВ – Плевен, като компетентен орган е издала 3 бр. решения по ОВОС
за инвестиционни предложения (видно от справка 6.2.):
-

Решение № ПН 1-1/2012 г. за ИП “Добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни
материали (пясъчник) от находище “Кошарата” в с. Лесидрен, с възложител: “Щайн Груп”
ЕООД;

-

Решение № ПН 2-2/2012 г. за ИП Преустройство и модернизация (в т.ч. доставяне на
оборудване) за съществуваща ферма за отглеждане на 144000 бр. птици (бройлери) в ПИ №
189004, м. “Селището”, землище на с. Петокладенци, общ. Белене, с възложител:
“Петокладенци” ЕООД;

-

Решение № ПН 3-3/2012 “Изграждане на Галваничен участък 2 с две нови линии за
галванизация на тръбни елементи на територията на производствена площадка на “Никром тръбна мебел” АД, гр. Ловеч.

Прекратени са общо 46 бр. процедури, в т.ч. 5 бр. процедури за преценяване на
необходимостта от ОВОС – за непредставяне в установения за целта срок на информация за
отстраняване на непълноти, пропуски и неточности, 41 процедури на етап уведомяване – в т.ч.
2 бр. поради недопустимост на ИП, 18 бр. за непредставяне в установения за целта срок на
информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности, 21 бр. по искане на
възложителя (ИП е на твърде ранен етап – не са направени необходимите прединвестиционни
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проучвания или междувременно са настъпили съществени промени в инвестиционните
намерения).
През 2012 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е издало 3 бр.
решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, издадено е 1 Решение по
ОВОС и е прекратена 1 процедура, с компетентен орган – МОСВ, за инвестиционни
предложения на територията на РИОСВ – Плевен, както следва:
-

Решение по ОВОС № 10-4/2012 г. за ИП “Разработка и усвояване на газо-кондензатно
находище “Койнаре” в блок А-Ловеч, включващо четири подучастъка: Борован, Враняк,
Девинци и Садовец;

-

Решение № 16-ПР/2012 г. на МОСВ за ИП “Промяна на ИП “Изграждане на Регионален
център за управление на отпадъците”, общ. Луковит;

-

Решение № 29-ПР/2012 г. за ИП ““Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2122 /ІІІ304, Бацова махала - Новачене/, Санадиново - граница на общ. (Никопол - Белене),
Петокладенци - граница общ. (Белене - Левски), Стежерово /ІІІ-3002/, от км 0+000 до км
12+360”;

-

Решение № 38-ПР/2012 г. “Изграждане на сепарираща инсталация в Регионален център за
третиране на отпадъците (РЦТО) в регион Плевен - за общините Плевен, Долна
Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”;

-

Решение № 11-П/2012 за прекратяване на процедура по ИП “Изземване на баластра от
динамичните запаси на р. Дунав от км 582.500 до км 579.000 и от км 556.500 до км 553.500.

Осъществен е писмен контрол по документи на условията в 29 бр. решения по ОВОС, по
които са извършени и 15 бр. проверки на място. Общият брой на проверките – по документи и
на място е 29 бр. В резултат от проведения контрол, не са установени административни
нарушения – неизпълнение на условия от решения по ОВОС или други.
Решенията по ОВОС и по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на
които е осъществен контрол през 2012 г., са посочени в справка 6.3.
Събрани са таксите за всички инвестиционни предложения, за които са издадени
решения за преценяване необходимостта от ОВОС и решения по ОВОС.
Във връзка с процедурите, по изискванията на Наредбата за ОВОС и по Наредбата за
ЕО, са изискани и са получени общо 132 бр. становища от Регионални здравни инспекции
(РЗИ) – гр. Плевен и гр. Ловеч, в обхвата на РИОСВ – Плевен. Броя на становищата надвишава
броя на издадените решения, тъй като в някои случаи са провеждани повече от една
консултация по отделна преписка.
Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС, на Интернет
страницата на РИОСВ – Плевен (на адрес: http://riew-pleven.eu/prevdnst.html) се поддържат
следните информационни масиви и регистри:
-

Съобщения за първо уведомяване за ИП по чл. 5 ал. 2 от Наредбата за ОВОС;
Регистър с процедурите по ОВОС;
Регистър с процедурите по EО;
Издадени от РИОСВ Плевен Решения за преценяване необходимостта от ОВОС;
Издадени от РИОСВ Плевен Решения по ОВОС;
Издадени от РИОСВ Плевен Решения за преценяване необходимостта от ЕО;
Издадени от РИОСВ Плевен Становища по ОВОС;
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-

Издадени от РИОСВ Плевен Решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО;
Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от
Наредбата по ОВОС.

3.2 Екологична оценка (ЕО).
За периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., са издадени 10 бр. писма за уточняване на
необходимата процедура по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ЕО (видно от справки 6.1. и 6.8.).
Издадени са 10 бр. Решения за преценяване необходимостта от ЕО, от които 1 с характер – да
се извърши ЕО. Издадени са 5 бр. решения за прекратяване на процедурата за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. 4 поради недопустимост на плана/програмата
спрямо действащи нормативни или административни актове и 1 по искане на възложителя.
Издадените през 2012 г. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО (в т.ч. решения за прекратяване на процедури по ЕО), са дадени в справка 6.6.
По общини разпределението на решенията за преценяване на необходимостта от ЕО са:
-

Община Априлци
1 бр.
Община Белене
0 бр.
Община Гулянци
0 бр.
Община Долна Митрополия
1 бр.
Община Долни Дъбник
0 бр.
Община Искър
0 бр.
Община Кнежа
0 бр.
Община Левски
0 бр.
Община Летница
0 бр.
Община Ловеч
1 бр.
Община Луковит
1 бр.
Община Никопол
0 бр.
Община Плевен
1 бр.
Община Пордим
0 бр.
Община Тетевен
2 бр.
Община Троян
2 бр.
Община Угърчин
1 бр.
Община Червен бряг
0 бр.
Община Ябланица
0 бр.
През 2012 г. не са издавани становища по екологична оценка, с компетентен орган:
РИОСВ – Плевен.

Получено е 1 бр. Становище № 1-2/2012 г. по Екологична оценка (ЕО) на Национален
план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) 2011 - 2020 г., с
компетентен орган - МОСВ
През 2012 г. са проведени консултации по чл. 19а и по чл. 20, ал. 3 от Наредба за ЕО:
“План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за жилищна зона за нискоетажно застрояване,
обществено обслужване и спорт за поземлени имоти №№ 44327.254.18; 44327.243.11;
44327.253.9, землище на гр. Луковит” с възложител: “Жимекс” ООД, от компетентност на
РИОСВ – Плевен.
Проведени са консултации по чл. 19а от Наредба за ЕО: ЕО на “Оперативна програма за
регионално развитие за следващ програмен период 2014-2020 г.” от компетентност на МОСВ.
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През 2012 г., съгласно чл. 30 от Наредба за ЕО, е извършено наблюдение и контрол по
документи при прилагането на следните планове/програми (видно от справка 6.7.):
Становище № ПН 1-1/2006 г. – “Подробен устройствен план (ПУП) на туристически
комплекс “Беклемето”, община Троян с обща площ 270 дка в землищата на с. Балканец и с.
Бели Осъм, община Троян”
Становище № ПН 1-1/2007 г. – “Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) и
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на централна
градска част и промишлена зона – изток на гр. Никопол”, община Никопол
През 2012 г., съгласно чл. 29 от Наредба за ЕО, е извършено наблюдение и контрол по
документи при прилагането на следните планове/програми (видно от справка 6.7.):
Становище № ПН 1-1/2011 г. - “Общ устройствен план на гр. Белене”
Констатирано е, че планът не е влязъл в сила поради необходимост от извършване на
допълнителни процедури по Закона за устройство на територията (изключване на земи от
територията на Природен парк “Персина”).
3.3 Оценка на съвместимостта (ОС).
В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо 35 защитени зони (ЗЗ) по Закона за
биологичното разнообразие, част от Националната екологична мрежа “Натура 2000”:
ЗЗ по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (20 бр.):
- BG0000181 “Река Вит”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000239 “Обнова - Караман дол”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000240 “Студенец”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000247 “Никополско плато”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000266 “Пещера Мандра”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000269 “Пещера Лястовица”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000335 “Карабоаз”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000396 “Персина”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000494 “Централен Балкан”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000591 “Седларката”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000607 “Пещера Микре”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000613 “Река Искър”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000615 “Деветашко плато”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000616 “Микре”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0000618 “Видима”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0001014 “Карлуково”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0001036 “Български извор”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
- BG0001493 “Централен Балкан – буфер”, ПМС № 802/2007 г. (ДВ бр.107/2007 г.);
- BG0000627 “Конунски дол”, ПМС № 811/2010 г. (ДВ бр.96/2010 г.).
ЗЗ по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15 бр.):
-

BG0002111 “Велчево”, Заповед № РД-773/28.10.2008 г.;
BG0002109 “Васильовска планина”, Заповед № РД-529/26.05.2010 г.;
BG0000494 “Централен Балкан”, Заповед № РД-559/05.09.2008 г.;
BG0002083 “Свищовско-беленска низина”, Заповед № РД-768/28.10.2008 г.;
BG0000240 “Студенец”, Заповед № РД-800/04.11.2008 г.;
BG0002091 “Остров Лакът”, Заповед № РД-512/22.08.2008 г.;
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-

BG0002096 “Обнова”, Заповед № РД-555/05.09.2008 г.;
BG0002074 “Никополско плато”, Заповед № РД-841/17.11.2008 г.;
BG0002088 “Микре”, Заповед № РД-752/24.10.2008 г.;
BG0000332 “Карлуковски карст”, Заповед № РД-788/29.10.2008 г.;
BG0002095 Язовир “Горни Дъбник – Телиш”, Заповед № РД-557/05.09.2008 г.;
BG0002102 “Деветашко плато”, Заповед № РД-576/08.09.2008 г.;
BG0002017 Комплекс “Беленски острови”, Заповед № РД-82/12.02.2008 г.;
BG0002110 “Априлци”, Заповед № РД-563/05.09.2008 г.;
BG0002128 “Централен Балкан – буфер”, ПМС № 335 от 26.05.2011 г. (ДВ бр.41/2011г.).
На територията на РИОСВ – Плевен има и 102 защитени територии, обявени по
смисъла на Закона за защитените територии, част от Националната екологична мрежа
“Натура 2000”, в т.ч.:

-

2 резервата (“Китка” и “Милка” - острови в р. Дунав, в района на гр. Белене);
1 поддържан резерват (“Персински блата”, остров Белене, р. Дунав);
1 природен парк (“Персина”, разположен в земл. на гр. Белене, гр. Никопол, с. Драгаш
Войвода, обл. Плевен, гр. Свищов и с. Ореш, обл. В. Търново);
- 1 Национален парк (част от територията на РИОСВ – Плевен попада в обхвата на НП
“Централен балкан”);
- 38 природни забележителности;
- 59 защитени местности.
Защитени територии има в землищата на 77 населени места на територията на Плевенска
и Ловешка области, в обхвата на РИОСВ – Плевен.
През 2012 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 2775 бр. уведомления за планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения, от които 1913 бр. са планове и програми
свързани със сеч на гори, по които е започната и/или завършена процедурата по реда на
Наредбата за ОС. За сравнение през 2011 г. са постъпили 1061 бр. уведомления за планове и
програми, свързани със сеч на гори.
Направени 2637 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо
границите на защитени зони, спрямо 1330 през 2011 г.
Издадени са 319 бр. решения по чл. 18, чл. 20, чл.28 и §2 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 (обн. ДВ.
бр.73/2007 г., с изм. и доп.). За сравнение издадените през 2011 г. решения по ОС са 148 бр.
Издадени 1841 бр. писма - преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, спрямо
1130 през 2011 г.
Направени 141 бр. преценки по чл. 40 от Наредбата за ОС, спрямо 106 през 2011 г.
Проведени са съвместни процедури на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното
разнообразие на общо 106 планове, програми и инвестиционни предложения в обхвата на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда, по които са издадени: 3 решения по ОВОС (1
бр. попадащо в ЗЗ), 93 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (20
бр. попадащи в ЗЗ), 10 решения за преценяване на необходимостта от ЕО (4 бр. попадащи в ЗЗ).
През 2012 г. са издадени общо 2337 бр. крайни документи от проведени процедури по
ОВОС, ЕО и по ОС, разпределени както следва:
-

3 Решения по ОВОС;
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-

93 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС;
46 решения за прекратяване на процедури по ОВОС;
10 решения за преценяване необходимостта от извършване на ЕО;
5 решения за прекратяване на процедури по ЕО;
20 писма, че не могат да бъдат проведени процедури (за вече одобрени ИП);
319 решения по ОС;
1841 писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС
По процедурите са издадени над 874 бр. междинни документа (писма с указания,
искания за консултации и др.).
Основните проблеми във връзка с процедурите по ОВОС, ЕО и ОС са следните:
-

Във връзка с промени в Закона за горите, се налага процедирането на огромен брой
горскостопански планове и програми. На територията на РИОСВ – Плевен има огромен
брой частни гори. През 2012 г. в инспекцията са постъпили общо 2983 уведомления за
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, от които 208 бр. за П/П/П и ИП
в обхвата на глава шеста от ЗООС, а 2775 бр. са в обхвата на Наредбата за ОС. Само
уведомленията за горскостопански планове и програми са 1913 бр., или 64 % от общия брой
постъпили уведомления. Броя на горскостопанските програми е с 54 % повече, спрямо
2011г.;

-

Във връзка с горното следва да се отбележи и огромния брой П/П/П и инвестиционни
предложения, които подлежат на процедура по Наредбата за ОС във връзка с разпоредбата
на чл. 2, ал. 2 от същата наредба. Издадени 1841 бр. писма-преценки, което е 78.7 % от
общия брой издадени крайни документи;

-

За процедираните по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС уведомления не се заплаща
никаква такса. По-голяма част от междинни и крайни документи по ОС са по реда на чл. 2,
ал. 2 от Наредбата за ОС;

-

След децентрализиране на процедурите по ЕО и ОВОС (приемане на ЗИД на ЗООС, в сила
от 24.04.2012 г.) се наблюдава увеличение и на броя на процедурите по глава шеста от
ЗООС. Увеличението е най-вече при процедурите за преценяване на необходимостта от
ОВОС. Увеличеният брой решения за прекратяване на процедури по ОВОС също е функция
на увеличения брой преписки по ОВОС, ЕО и ОС.

От изминалата 2012 г. могат да се направят следните изводи:
-

Въпреки направените промени в нормативната уредба, насочени към децентрализиране на
процедурите по ОВОС, ЕО и ОС, съкращаване на времето за процедиране, повече
основания за прекратяване на процедури, се наблюдава ясно изразена тенденция към
увеличаване броя на постъпилите уведомления за планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, респективно се увеличава броя на провежданите процедури
по ОВОС, ЕО и ОС;

-

Запазва се броя на “дългите” процедури по ОВОС, ЕО и ОС за сметка на неколкократно
увеличаване броя на “кратките” (чл. 2, ал. 2 от Наредба за ОС);

-

Въпреки посочените проблеми е осигурено процедирането по ОВОС, ЕО и ОС;

-

Постигнато е съкращаване на сроковете за изготвяне на краен документ при кандидатстване
за средства от Европейски фондове;
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-

Осигурен е широк достъп до информация във връзка с необходимите документи за
предоставяне на съответната услуга.

4. АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА МЕСТНО
НИВО СПРЯМО ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА (ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, КАМПАНИИ, ДЕЙНОСТИ ПО
ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ДР. В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА РИОСВ)
Всичките 19 общини на територията на РИОСВ – Плевен имат разработени и приети от
общинските съвети програми за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбите на чл. 79
от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), програмите се приемат от общинските съвети,
които контролират изпълнението им. При необходимост, кметът на съответната община внася в
общински съвет предложения за актуализация на програмите. Минималният срок на действие
на общинска програма за опазване на околната среда е три години. В справка 9.1. е дадена
информация относно изпълнението на чл. 79 от ЗООС.
Ежегодно 19 бр. общини представят за информация в РИОСВ – Плевен отчети за
изпълнение на мерките по програмите за околна среда за предходната година. През 2012 г. е
отчетено изпълнението на общо 191 мерки по общинските програми. За сравнение през 2011 г.
е отчетено изпълнението на 212 мерки.
При анализ на мерките по плановете за действие към програмите се вижда следното:
-

При отчитане изпълнението на мерките по програмата не винаги се посочват
изразходваните финансови средства;
- В плановете за действие са отчитат и мерки, които не са заложени в плановете за действие, в
т.ч. мерки, финансирани със собствени средства (общински бюджет) и такива, за които
общините кандидатстват за финансиране по Оперативна програма “Околна среда” и други
фондове;
- Голяма част от програмите съдържат текущи мерки (например озеленяване, поддържане и
ремонт на пътната мрежа), които общините извършват текущо и ежегодно.
Всички общини на територията на РИОСВ – Плевен, за които е необходимо изготвянето
на програми по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ, са разработили програми, общинските съвети са приели
програмите и е започнало тяхното изпълнение. Извършен е преглед и анализ на изпълнението
на мерките за намаляване на емисиите във въздуха в представените годишни отчети за
изпълнението на Програмите за управление на околната среда на община Плевен, община
Никопол и община Ловеч. Не е констатирано наличието на мерки с актуални срокове, без
предприети действия по изпълнението им. Заради констатирани недостатъци и пропуски в
представените от общините информации, с писмо на Директора на РИОСВ – Плевен е поискано
допълнение към годишните отчети с конкретна, точна и пълна информация за изпълнението на
мерките за 2011 г. във формат, позволяващ докладване пред ЕК. Информацията е представена в
РИОСВ – Плевен.

Във връзка с края на зимния сезон, състоянието на пътната мрежа и високите нива на
ФПЧ10, са изпратени писма от Директора на РИОСВ Плевен до Кметовете и Председателите на
ОС на гр.Плевен и гр.Ловеч с искане за предприемане на незабавни мерки за намаляване на
емисиите от транспорта и за ограничаване на неорганизираните емисии, съгласно общинските
програми.
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На Интернет - сайта на РИОСВ – Плевен се публикува ежемесечно информация,
графично и таблично онагледена, както и сравнителен анализ с предходната година, за
концентрациите на ФПЧ10 на територията на трите общини, работещи по програми за
намаляване нивата този замърсител и достигане на утвърдените норми.
В справка 1.7. е дадена информация за разработването и прилагането на общинските
програми по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ на територията на РИОСВ – Плевен.
По отношение допълнителните показатели, в Община Никопол качеството на
атмосферния въздух е влошено и вследствие превишения на краткосрочните норми
(средночасови и средноденонощни) за допълнителния показател амоняк – специфичен
замърсител за района. В сравнение с 2011 г. броят превишения на средночасовите норми е
нараснал значително, като за всяко превишение на нормите за амоняк през 2012г., РИОСВ –
Плевен информира ИАОС чрез ежедневния бюлетин за качеството на въздуха.
Случаите на замърсяване на въздушния басейн в района на гр. Никопол с амоняк дължат
на трансграничния източник - химически завод в гр. Турну Мъгуреле, Румъния. В Съвместната
програма за управление качеството на атмосферния въздух в граничните българо-румънски
градове по Долен Дунав, приета през 2006 г., бяха предвидени да се изградят филтри (водни
скрубери) към линиите за производство на амониев нитрат и на карбамид, с което да се намалят
с около 90 % емисиите на амоняк и общ прах и с 80 % емисиите на азотни оксиди. РИОСВ –
Плевен не е уведомен за изпълнението на тези мерки от румънска страна.
Намаляването на концентрациите на ФПЧ в гр. Плевен, Ловеч и Никопол и на амоняк в
гр. Никопол остават основен проблем пред управлението на КАВ на територията, контролирана
от РИОСВ – Плевен. Решението им е в зависимост както от изпълнението на общинските
програми, така и от мерки с национален, а при замърсяването с амоняк – и на двустранен
междудържавен обхват.
По отношение предстоящото изготвяне на Стратегическите карти за шум за
агломерациите по чл. 4 от Закона за защита от шума в околната среда, на територията на
РИОСВ – Плевен има една агломерация – гр. Плевен. На Община Плевен е предоставена пълна
информация от провеждания мониторинг на промишлени източници на територията на града за
периода 2007 – 2011г.
Всички 19 общини на територията на РИОСВ – Плевен са разработили и изпълняват
Програми за управление на отпадъците по чл. 29, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
Съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗУО, тези програми са неразделна част от общинските програми за
опазване на околната среда по чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Информация за програмите по ЗУО има в справка 4.1. и справка 9.2 към отчета.
През 2012 г. на най-ранен етап (проведени процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са
идентифицирани общо 93 бр. общински проекти, както следва:
Община Априлци:
- “Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и отдих в община Априлци”,
кандидатстване по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони”;
- “Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура в община Априлци,
чрез изграждане на съоръжения и места за спорт, отдих и развлечение”;
- “Почистване коритата на р.Острешка и р.Видима в регулационните граници на гр.Априлци,
Община Априлци”;
Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Плевен
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“Начално читалище “Просвета - 1927” - ремонт на сграда и оборудване на зала за
репетиции”;
“Закупуване на сглобяема сцена, столове, шатри … на НЧ “Светлина – 1895”;
“Поставяне на информационни табла и пътепоказатели за тористичреските места и
маршрути в Община Априлци, ообосбяване на места з аотдих и почивка.”, Мярка 131
“насърчаване на турстическите дейности.”, ПРСР 2007-2013г.;
“Изграждане на игрище за мини-футбол в община Априлци за подобряване достъпа на
населението до спортни услуги”;
“Изграждане на хеликоптерна площадка на територията на община Априлци за
предотвратяване на пожари н общинския горски фонд” - кандидатстване по мярка 226 от
ПРСР (2007 - 2013 г.);
“Реконструкция за довеждащ водопровод до ПСОВ “Стоките” и източен водопроводен клон
за питейна вода”.
Община Белене:
“Рехабилитация на обект: Общински пътища на територията на община Белене”;
“Подобряване на средата за живот в община Белене”;
“Изграждане на: 1. Спортен комплекс “Гигант”, гр. Белене; 2. Спортно игрище - с. Деков; 3.
Спортно игрище - с. Татари; 4. Спортно игрище - с. Петокладенци; 5 - Спортно игрище - с.
Кулина вода; и 6. Спортно игрище з с. Бяла вода”;
“Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуваща
водоснабдителна мрежа на гр. Белене”.

-

Община Гулянци:
“Защитни мероприятия за опазване на горите от пожари в община Гулянци”;
“Възстановяване на общински пътища: 1. Ремонт на път PVN 1020 /ІІ-11/ - Гиген - Дълован
- Гулянци - /ІІ-11/, в участъка от км 1+100 до км 25+100 с L= 24.0 км; 2. Ремонт на път PVN
1020 /ІІ-11/ - Гиген - Искър - граница на общ. Гулянци с общ. Д. Митрополия при км 6+500
- Славовица /ІІІ-3004/, в участък от км 3.506 до км 4.760, като участъка от с. Искър до
граница общини е с L= 1.254 км”;
“Открита спортна площадка в с. Милковица, общ. Гулянци - ПИ № 504, кв. 103”;
“Открита спортна площадка в с. Гиген, общ. Гулянци - ПИ № 1573”;
“Открита спортна площадка в с. Долни Вит, общ. Гулянци - ПИ № 000083”;
“Открита спортна площадка в с. Сомовит, общ. Гулянци - ПИ № 98045.401.37”.

-

Община Долна Митрополия:
“Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Подем, общ. Долна Митрополия”;
“Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Рибен, общ. Долна Митрополия”.

-

-

-

Община Долни Дъбник:
“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на ОДЗ “Щастливо детство” - гр.
Д. Дъбник - сгради 1 и 2; ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Горни Дъбник и ОДЗ
“Гергана” - с. Садовец - сграда 1”;
“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство - с. Петърница”;
“Интегриран воден проект на гр. Долни Дъбник” и изменение на инвестиционно
предложение за “Интегриран воден проект на гр. Долни Дъбник”;
“Реконструкция на плочест водосток на км 7+300 на общински път PVN 2061 Долни Дъбник
– Градина”.

Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Плевен

I-43

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2012

-

-

-

-

-

-

-

Община Искър:
Поправка на фактическа грешка в Решение № ПН 21 ПР /2009 г. за ИП “Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на
пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Искър за 4979 екв.ж.”
Община Кнежа:
“Питейно-битово водоснабдяване на с. Еница, община Кнежа, област Плевен от дренаж
“водопойната чешма”;
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа
и изграждане на ПСОВ гр. Кнежа”;
“Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, общ. Кнежа”
Проект “Рехабилитация на Общински път PVN 1091 / II-13 ( Кнежа – Искър ) – Бреница (
III- 1304 ) /от км 0+000 до км 5+754.78, Община Кнежа”;
“Дневен център за възрастни хора - преустройство на училище “Кнежица” - Стара гимназия
в гр. Кнежа”;
“Ремонт и подобряване на културен център - Народно читалище “Борба 1896 гр. Кнежа”;
“Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, общ. Кнежа”;
“Реконструкция и модернизация на уличното осветление в населените места на община
Кнежа” - с. Бреница, с. Еница, с. Лазарово и гр. Кнежа”.
Община Левски:
“Дейности по поддържане проводимостта на речното легло на р. Ломя в сервитута на
общински мостове в землището на с. Варана”;
“Актуализирана програма за опазване на околната среда на община Левски 2012 - 2016 г.”;
“Преустройство и промяна предназначението на част от сграда за обществено хранене в
Център за социална рехабилитация и интеграция” - УПИ 43236.401.1510;
“Изграждане на център за настаняване от семеен тип и благоустрояване на прилежащо
дворно място” - УПИ 43236.401.3398, гр. Левски, общ. Левски;
“Осъществяване на водовземане от съществуващ шахтов кладенец в ПИ № 43236.401.2195
(УПИ ІІ-1218), кв. 130 по плана на гр. Левски с цел отдих и воден спорт - захранване на
обществени басейни за къпане и за други цели”;
Изменение на ИП за “Възстановяване на прилежаща влажна зона “Мъртвица” в земл. на с.
Трънчовица, общ. Левски, чрез екологични и хидротехнически мероприятия”, подобект по
проект № 5103020-7-650, финансиран по ОПОС;
Изменение на ИП за “Възстановяване на алувиална гора “Кесикору “ в земл. на с. Градище,
общ. Левски, чрез екологични и хидротехнически мероприятия”, подобект по проект №
5103020-7-650, финансиран по ОПОС;
Изменение на ИП “Възстановяване на алувиална гора “Карамандол”, землища гр. Левски, с.
Варана, с. Козар Белене, общ. Левски, чрез хидротехнически и екологични мероприятия”,
подобект от проект №5103020-7-650 „Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие в Защитена зона Обнова-Карамандол BG 0000239”, финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Ос 3, реф. № BG161PO005/10/3.0/2/200.
Община Летница:
Проект “Прилагане на ефективни мерки за борба с горски пожари в землището на общ.
Летница” /изграждане на 2 наблюдателни пункта в ПИ № 43476.310.1/;
Проект за “Реконструкция на уличната мрежа на гр. Летнница - ул. “Цар Освободител”, бул.
“България”, ул. “Филип Тотю” и ул. “Бузлуджа”;
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“Възстановяване на парк за отдих “Калето” ПИ № 43476.315.1721; ПИ № 43476.315.1743 по
КК на гр. Летница с име на проекта “Парк “Калето” - традиция в бъдещето”.
Община Ловеч:
“Промяна на оразмерителните параметри на “Подобект 1” от инвестиционно предложение:
“Подобряване на ВиК системата в град Ловеч”, за което има издадено Решение № ПН 38
ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”;
“Програма за управление на отпадъците на община Ловеч”;
“Благоустрояване и подобряване на физическата среда в жилищен комплекс “Червен бряг”,
гр. Ловеч с цел постигане на зелена и достъпна градска среда”;
“Изграждане на противопожарни депа за въвеждане на превантивни дейности”, ПРСР 20122013 по мярка 226.
Община Луковит:
“Реконструкция и благоустрояване на площад “Трети март”;
“Енергийно ефективна модернизация на уличното осветление на Община Луковит”;
“Детски площадки за игра на територията на Община Луковит”;
“Център за настаняване от семеен тип, в УПИ III- 9793, кв. 26, гр. Луковит”;
“Център за настаняване от семеен тип, в УПИ II- 9790, кв. 12, гр. Луковит”;
“Ремонт /реконструкция/обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна
презназначението му в 1/един/ брой център за социална рехабилитация и интеграция в УПИ
II , кв. 26 ,ул.”Хр.Ботев” № 26 , гр.Луковит”;
“ПУП-ПРЗ и ПП на елементите от техническата инфраструктура на “Регионално депо за
ТБО - гр. Луковит”;
“Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит” по процедура
BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни
води в агломерации над 10000 е.ж.”;
“Реконструкция на съществуващо мостово съоръжение над р. Златна Панега при от 172 174 по плана на с. Тодоричене”.
Община Никопол:
ПУП-ПП за ИП с издадено Решение по ОВОС № ПН 61 ПР /2011 г. за ИП “Добив на
подземни води от съществуващо водовземно съоръжение Дренаж “Др. Община Никопол Санадиново”, в землището на с. Санадиново, общ. Никопол”.
Община Плевен:
Проведени консултации по “Общ устройствен план на гр. Плевен”;
“Почистване коритото на р. Гривишка бара в регулацията на с. Гривица, общ. Плевен и
коритото на реката в регулацията на с. Беглеж, общ. Плевен”;
“Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск
(изграждане на 6 центъра за настаняване от семеен тип, за деца изведени от социални
институции)”;
“Почистване коритата на барата - ул. “Ген. Колев” в регулация на гр. Плевен, коритото на
реката в регулацията на с. Буковлък и речното корито в с. Бохот, общ. Плевен”;
Проект – “Днес инвестираме в бъдещето на децата ни - разширяване капацитета на ОДЗ
“Снежанка” и разкриване на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията”;
“Почистване участък от приток на река Тученица и последващо залесяване на единия склон
(другият е бетонова подпорна стена), в участъка в регулацията на град Плевен, паралелно на
бул. Дойран – от моста към пазара до колелото към жк “Сторгозия”, Община Плевен”;
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“Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” включващ следните подобекти: 1.
Обща ПСОВ за група населени места от Общините Плевен и Долна Митрополия; 2.
Водопроводна и канализационна мрежа на територията (в регулация) на с. Ясен,
канализационни колектори и помпена станция; 3. Водоснабдителна и канализационна
мрежа на територията (в регулация) на гр. Долна Митрополия, довеждащи колектори; 4.
Разделна канализационна мрежа и съпътстващата водопроводна на територията (в
регулация) на гр.Тръстеник, напорен резервоар, помпени станции и довеждащи колектори;
5. Главен канализационен колектор “Е”, гр. Плевен, реконструкция на водопроводи,
реконструкция на топлопреносната мрежа”;
“Почистване на дере в регулацията на с. Тодорово”;
“Почистване коритото на реката в регулацията на с. Ласкар”;
“Изграждане на водопроводна и съпътстваща канализационна мрежа на с. Буковлък, общ.
Плевен” – включване на допълнителен обект към ИП за “Интегриран воден цикъл Плевен –
Долна Митрополия”;
“Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на централната
пешеходна зона на гр. Плевен” - І етап.
Община Пордим:
“Социалното предприятие – форма за подобряване социалния статус на младежи,
напускащи институции”;
“Изграждане на иновативни резидентни услуги в община Пордим - възможност за подкрепа
на деца с увреждания” /2 бр. ЦНСТ, Център за социална рехабилитация и интеграция в гр.
Пордим, защитено жилище в с. Згалево/.
Община Тетевен:
“Необходимост от закупуване на специализирана горскостопанска техника по мярка
“Подобряване на икономическата стойност на горите” от Програма за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013;
Изменение на “Интегриран инвестиционен проект за подобряване инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен, изграждане на ПСОВ Тетевен, канализационна
мрежа и подмяна на водопровод”;
Изменение на ИП “Изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци” с.
Гложене, общ. Тетевен, за което има издадено Решение по ОВОС № 9-4/2011 г. на МОСВ.
Община Троян:
“Изменение на ИП за ПСОВ гр. Троян в следствие реализиране на “Интегриран проект за
водния цикъл на с. Орешак”;
“Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и
съоръжения към тях, в т.ч. доставка на съоръжения, гр. Троян и с. Дебнево”;
“Обновяване на туристическата инфраструктура на община Троян, чрез изграждане на
информационен пункт и съоръжения за посетители” ;
Проект по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи”от ПРСР 2007 - 2013
за район на действие – община Троян.
Община Угърчин:
Благоустрояване на “Централна градска част на с. Катунец”;
“Ремонт на читалище “В. Русковски”, гр. Угърчин”;
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Благоустрояване “Пространствено решение на централна част на с. Лесидрен, урегулиран
поземлен имот І, кв. 49, община Угърчин”;
“Ремонт на читалище с. Катунец”;
“Възстановяване на път “ІV-11624 гр. Угърчин - с. Сопот” от км 0+000 до км 11+900”;
“Пътен участък от ът І-4 до с. Славщица от км 0+000 до км 5+500”;
“Възстановяване на технико-експлоатационното състояние на участъци от пътища ІІІ-402,
ІV-35409 и ІV-40026 - с. Лесидрен”;
“Подобряване на център за спорт - Спортна зала, с. Кирчево, общ. Угърчин”.
Община Червен бряг:
“Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Червен
бряг – ОП ОС 2007-2013”, което включва “Доизграждане и реконструкция на градските
водоснабдителна и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ с капацитет 15 000 е.ж.
на гр. Червен бряг”;
“Газификация на ОДЗ “Зора” – филиал “Мир”, гр. Червен бряг” .

Община Ябланица:
“Изграждане на ПСОВ и главен канализационен и довеждащ колектор до ПСОВ,
доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на
водопроводната мрежа на гр. Ябланица”;
- “Ландшафтен парк - Драгойшки скален венец”;
- “Външно саниране на сградата на общинска администрация Ябланица”.
При анализа на представените през 2012 г. отчети по изпълнението на общинските
програми за опазване на околната среда за 2011 г., е идентифицирана работа по следните
общински проекта с екологична насоченост:

-

Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на населени места над
10000 е.ж. През 2012 г. са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ за реализация
на проекти в гр.Белене, гр.Кнежа, гр.Ловеч и гр.Луковит.
Община Белене е бенецифиент по договор № DIR-51011116-С057/29.11.2012 г. за
реализация на проект “Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и
рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа на гр.Белене” на стойност
43064274,00 лв. и срок за изпълнение 30.06.2015 г.
Община Кнежа е бенецифиент по договор за безвъзмездна финансова помощ за
реализация на проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи
етап и изграждане на ПСОВ гр.Кнежа” на стойност 31261372,00 лв. и с продължителност 33
месеца.
Община Ловеч е бенецифиент по договор № DIR-51011116-С014/29.05.2012 г. за
реализация на проект “Подобряване на ВИК системата на гр.Ловеч” на стойност 8292624,00 лв.
и с продължителност 22 месеца.
Община Луковит е бенецифиент по договор № DIR-51011116-С047/2012 г. за
реализация на проект “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит” на
стойност 32645036,00 лв.
Изграждане на регионални система за управление на отпадъците - регион Плевен:
Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Гулянци, Пордим, регион: Левски, общини
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Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени; регион Луковит: общини Луковит, Ябланица,
Тетевен , Червен бряг и Роман;
С най-много проекти с най-значителни средства общините кандидатстват за
финансиране от Оперативна програма “Околна среда”. Има и екологични проекти финансирани
по Оперативна програма “Регионално развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”, Програма развитие на селските райони, Държавен фонд “Земеделие.
В справка 9.3. е дадена информация за изпълнението на проекти с екологично значение.
5. СЛАБИ И СИЛНИ СТРАНИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ. ИЗВОДИ ЗА 2012 Г.
Компонент атмосферен въздух:
Силни страни
- За текущ контрол са обхванати всички по-съществени обекти с емисии в атмосферния
въздух, голяма част от които се контролират чрез участие в комплексни проверки;
- Преобладаващата част от източниците на емисии във въздуха са обхванати за мониторинг
чрез предписания за провеждане на СПИ;
- Установени са традиции за периодично информиране на операторите за задълженията им,
както и при изменение в нормативните изисквания;
- Разработени са и са предоставени за ползване в Интернет-сайта на РИОСВ - Плевен голям
брой примерни образци за улесняване докладването на операторите по наредбите към ЗЧАВ
и ЗЗШОС;
- Засилен превантивен контрол по компонент “въздух” и фактор “шум” чрез поставяне на
адекватни условия за запазване качеството на акустичната среда в рамките на процедурите
по ОВОС, ЕО и издаване на КР, особено при разработката на общите устройствени планове
на урбанизираните територии;
- През отчетният период е подобрена съвместната работа с експертите от РЛ към ИАОС
гр.Плевен, ангажирани с измерванията (емисионни и имисионни) на замърсители на
въздуха.
Слаби страни
- Слабата нормативна възможност за контрол върху изпълнението на мерките в Общинските
програми по чл. 27 от ЗЧАВ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на
утвърдените норми за КАВ;
- Практическа невъзможност за активен контрол върху нивата на трансграничното
замърсяване на Никопол с амоняк от страна на източника в гр. Турну Магуреле, Румъния;
- Липсата на периодична пълна информация от общините относно нови промишлени обекти,
въведени в експлоатация с издадени от общините разрешителни за ползване;
- Намалена възможност за контрол върху достоверността на резултатите от СПИ чрез
възлагане на контролни измервания към РЛ – Плевен по чл. 16 от ЗЧАВ;
- Ограничена нормативно възможност за възлагане на СПИ на показателите за шум в
околната среда от дейността на промишлени източници.
Компонент Води
Силни страни:
- Има добра координация между експертите от направлението и колегите от контрол и
разрешителен режим на БДУВДР и РЛ Плевен. Това спомага за добрата организация на
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съвместната дейност, компетентно решаване на служебните задачи, икономия на време и
финансови средства.
Слаби страни:
- Неизградените канализационни системи (канализационни мрежи с ПСОВ) на населени
места с над 10000 еж – Тетевен, Левски, Луковит, Червен бряг, Кнежа и Белене, които
заустват непречистени отпадъчни води в повърхностни водни обекти;
- Неизградени или лошо работещи пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от
производствени предприятия;
- Трудности при идентифициране на нарушителя в случай на замърсяване на водните обекти.
Компонент Почви
Силни страни:
- Броят на сигналите и жалбите за замърсяване с торов отпад през 2012 г. значително е
намалял, тъй като все повече животновъди са наясно с правилното съхраняване на торовия
отпад и последващото му оползотворяване. След разговори с еколозите на повечето общини
на територията на РИОСВ – Плевен, общините в съответствие със своите компетенции са
предприели действия за недопускане на замърсяване в регулациите на населените места;
- Съществува добра координация между РИОСВ – Плевен и ОД “Земеделие” – Плевен и
Ловеч. През 2012 г. сме взели участие в 8 комисии по чл. 17, ал.1 т.4 от Закона за опазване
на земеделските земи (ЗОЗЗ). По този начин превантивно са обхванати обектите, за които се
е налагало промяна предназначението на земеделски земи и за които има издадени решения
за преценяване необходимостта от ОВОС или по ДОВОС.
Слаби страни:
- По почвен мониторинг - трето ниво, който касае локални почвени замърсявания, се отнасят
складовете за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита
(ПРЗ). Част от ПРЗ се съхраняват в централизирани складове и контейнери тип Б-Б куб,
които са ремонтирани или закупени със средства от ПУДООС, а останалите количества ПРЗ
са в съществуващите стари складове. През 2012 г. са извършени съвместни проверки на
складовете с представители на други институции чрез участия в комисии. Констатирано е,
че все повече складове са в лошо състояние, което предполага евентуално замърсяване на
прилежащите терени, съответно почвите;
- Проблемът е, че повечето от складовете в лошо състояние са с неизяснена собственост
(разположени са в имоти на държавен поземлен фонд като понякога сградите не са
отразени, били са собственост на бивши ТКЗС-та или АПК-та, други са на кооперации в
ликвидация), което затруднява даването на предписания за екологосъобразно съхранение на
ПРЗ с цел недопускане на замърсяване на почвите;
- Със стартирането на проекта на МОСВ за “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за
употреба пестициди и други препарати за растителна защита”, финансиран по Българошвейцарската програма за сътрудничество, общините ще имат възможност да разрешат
трайно проблема със залежалите пестициди за общинските складове. Проблемът е, че
количествата ПРЗ, съхранявани в складове с неясна собственост няма да бъдат включени в
този проект и остава открит проблемът за тяхното екологосъобразно съхранение.
ОВОС/ЕО
Силни страни:
- Развитието на законодателството и подзаконовата нормативна уредба създава по-ясни
правила и критерии във връзка с процедирането на инвестиционните предложения,
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плановете или програмите, както и за допустимост спрямо действащи нормативни или
административни актове.
- Извършените промени в нормативната уредба през 2012 г. доведоха до децентрализация на
процедурите по ОВОС/ЕО, до съкращаване на времето за процедиране, включително
времето за изразяване на становища при провеждане на консултации с други
специализирани администрации (РЗИ и БДУВДР).
- Добрата комуникация между институциите с различна компетентност, във връзка с
процедурите по ОВОС и ЕО, и по-нататъшното одобряване на инвестиционните
предложения, плановете или програмите, позволява още на най-ранен етап да се изясни
допустимостта на инвестиционните намерения, като респективно процедурата да бъде
прекратена на възможно най-ранен етап, което да спести време за процедиране на други
инвестиционни предложения за компетентния орган, и по-нататъшни разходи от страна
инвеститора.
- Във връзка с настъпилите през 2012 г. промени в нормативната уредба по ЕО и ОВОС, бяха
изпратени писма с указания до всички общини на територията на РИОСВ – Плевен.
Слаби страни:
- Извършените промени в нормативната уредба през 2012 г. наложиха корекции и промяна в
използваните досега примерни бланки на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен,
изготвени за улеснение на възложителите. Въпреки това продължи използването на старите
примерни бланки, което не е основание за отказ за извършване на услугата, но създава
неудобства предвид съдържанието и начина на подреждане на информацията.
- Извършените промени – създаването на ал. 9 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, с което се
осигурява достъп на обществеността до информацията за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС е ново както за възложителите, така и за общините, на които са вменени
задължения по осигуряването на обществен достъп. Ненавременното изпълнение от страна на
общинските администрации на тези задължения може да доведе до просрочване на времето за
процедиране, в ущърб на възложителите.
Биологично разнообразие, защитени територии и зони
Силните страни:
- Съвместни действия със Общинските администрации, ДГС и РДГ по Закона за лечебните
растения и ЗБР – проверки на находища на билки, билкозаготвителни пунктове, гори в
защитени зони;
- Предотвратяване изсичането на 26 дка гора, представляваща приоритетно природно
местообитание 91Е0, предмет на опазване в ЗЗ “Карлуково”;
- Оказване на помощ на екземпляри от защитени видове птици – горска ушата сова, голям
гмурец, обикновен мишелов, бухал, дом. кукумявка, открити в безпомощно състояние.
Птиците са изпратени в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора;
- Извършен мониторинг на 6 растителни и 4 животински вида и взето участие в Средно-зимно
преброяване на водолюбиви птици.
Слабите страни:
- При осъществяване на контролната дейност по Натура 2000 е проблем отсъствието на
изрично задължение по закон преди реализирането/одобряването на инвестиционни
предложения, планове, програми и проекти да има завършена процедура по оценка за
съвместимостта;
- Големият обем на експертната работа (главно по преписки по Наредбата за ОС, свързани със
спазване на срокове), което не дава възможност за изпълнение на планираната контролна
дейност;
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- При проверка по сигнали за нарушения в защитени зони (сечи, разораване на пасища и ливади
и др.) е трудно да се установи собствеността на имотите и кой е разпоредил провеждането на
дейностите (кой от съсобствениците, арендатор и др.);
- Невъзможност за регистриране на екземпляри от видове по чл. 90 от ЗБР (вкл. трофеи) когато,
след предоставен от МОСВ документ “CITES”, се установи, че само част от трофеите са
собственост на лицето, на името на което е издаден документа “CITES”;
- Съществува неяснота относно собствеността на пещерите, обявени за природна
забележителност по Закона за защитените територии;
- Неактуални режими в някои от заповедите за обявяване на защитени територии,
затрудняващи ангажирането на административно наказателна отговорност;
- Неяснота по отношение начина на маркиране на границите на защитените територии, лицата,
които са длъжни да го извършат, както и осигуряване на информираност на посетителите на
защитените територии по отношение на техния режим.
Управление на отпадъците:
Силни страни:
- Добра комуникация с операторите (общини и фирми) и своевременното им запознаване с
промените в нормативната уредба;
- Поддържане на база данни, касаеща дейностите по третиране на отпадъци - издадени
разрешения и регистрационни документи, заверени работни листа за класификация,
подадени годишни отчети и транспортни карти и др.;
- Прилагане на процедури и системен контрол по законосъобразното издаване на
разрешителни документи;
- Увеличаване броя на операторите, водещи отчетност и представящи годишни отчети по
отпадъците.
Слаби страни:
- Все още не са изградени регионалните съоръжения за обезвреждане на цялото количество
битови отпадъци, генерирани от общините, което води до формиране на локални
замърсявания;
- Липсват достатъчен брой инсталации за предварително третиране на отпадъците,
подлежащи на депониране, в т.ч и инсталации за третиране на биоотпадъци;
- Системите за разделно събиране на МРО не са достатъчно ефективни за постигане на
целите;
- Няма достатъчен брой действащи съоръжения и инсталации за рециклиране на
производствени и опасни отпадъци и разделно събрани фракции от битовите отпадъци,
поради което значително количество отпадъци отива на депата за битови отпадъци.
Опасни химични вещества и управление на риска
Силни страни:
- В следствие на проведения превантивен и текущ контрол производителите, вносителите и
потребителите по веригата на химикали изпълняват ангажиментите по Регламент REACH.
Бизнесът осъзнава, че изпълнението на изискванията на Регламент REACH дава възможност
за свободното движение на вещества, самостоятелно, в смеси и в изделия, като
същевременно се повишава конкурентоспособността и иновацията;
- Чрез въведени системи за управление на околната среда дружествата предприемат
превантивни мерки за недопускане на замърсяване на компонентите на околната среда и
опазване на човешкото здраве при производството и употребата на химичните вещества и
смеси;
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-

Повишена е активността и екологичната отговорност на операторите;
Качествена промяна при организацията и начина на съхранение на опасни химични
вещества и смеси, вследствие изискванията на наредбата за съхранение на опасни химични
вещества и смеси;
- В следствие на осъществения контрол на инсталациите с издадени разрешителни по чл. 104
от ЗООС се установи, че операторите са въвели ефективна система за управление на
мерките за безопасност. Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за
възникване на аварии с опасни химични вещества и предотвратяване на големи аварии;
- Има добра координация между контролните органи за извършване на съвместни проверки
на операторите с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС.
Слаби страни:
- Операторите срещат затруднение при използването на софтуерни продукти REACH IT, за
обмен на данни (SIEF) и за извършване на нотификация по CLP;
- Операторите срещат затруднение при обмена и търсенето на данни за наличие на УОЗ
вещества в състава на продуктите.
Изводи от извършената контролна дейност по управление на риска и опасни химични
вещества:
- През 2012 г. няма констатирани неизпълнения на задълженията за регистрации на химични
вещества в Европейска агенция по химикали;
- През отчетния период 3 бр. фирми на територията, контролирана на РИОСВ -Плевен са
извършили нотификации в Eвропейската агенция по химикали на 3 бр. опасни химични
вещества, съгласно изискванията на Регламент CLP;
- Установено е неспазване на задължението на производител за извършване на нотифициране
на опасно химично вещество по Регламент CLP, за което е съставен акт за установяване на
административно нарушение;
- През 2012 г. на територията на Плевенска и Ловешка област няма регистрирани случаи на
големи аварии с опасни вещества;
- Планът за контрол по химикали и управление на риска през 2012 г. е изпълнен.
Отговорност за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
На територията, контролирана от РИОСВ -Плевен към момента няма случаи на
възникнали непосредствени заплахи за екологични щети и случаи на причинени екологични
щети.
Контролна и административнинаказателна дейност
Силни страни:
- Много добра организация при осъществяване на комплексни проверки;
- Поддържане на електронни досиета на обекти, подлежащи на комплексни проверки;
- Водене на електронен регистър “Контрол на предписания”;
- Разработени и прилагани процедури относно превантивната и контролна дейност на
инспекцията;
- Проведени са обучения на служителите в РИОСВ-Плевен по отношение осъществяването
на контролната дейност на територията на инспекцията, съставянето и предявяването на
актове за установяване на административни нарушения, съответно съставяне и предявяване
на констативни протоколи по чл.69а , т.3 от ЗООС, като в това число са обсъдени подробно
следните процедурни действия:
• установяване на самоличността на нарушителя и неговата вина при извършване на
нарушението;
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•
•
•
•

по-често срещаните грешки при съставяне на актовете и предприемането на съответните
мерки за тяхното отстраняване;
възможностите за предявяване на актовете при спазване на целите на закона;
проблемите при откриване на нарушителя след установяване на нарушение;
други.

Слаби страни:
- Трудности при осъществяване на последващ контрол по дадени предписания;
- Възникват проблеми при предявяване на актовете за установяване на административни
нарушения, изразяващи се в невъзможността на съответните общини да открият
нарушителя за предявяване и подпис на актове по реда на чл.43, ал.4 от ЗАНН. Въпреки
многократното изпращане на актовете към кметовете на общини, същите не винаги успяват
да открият нарушителя, което се отразява на последващото развитие на
административнонаказателните преписки в РИОСВ – Плевен;
- Наличие на забава в процеса на принудително изпълнение на задълженията по влезли в сила
наказателни постановления – предадените на съответната регионална дирекция на НАП
преписки се изпълняват по реда на ДОПК, за което съответната РИОСВ не носи
отговорност, но може да се предприемат мерки по оптимизиране на съдействието между
институциите.
6. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА
ИНСПЕКЦИЯТА
Основните приоритети, общи и специфични цели за работа през 2013 г. са:
Запазване качеството на атмосферния въздух в районите, в които то не е нарушено, и
подобряването му в останалите райони.
-

-

-

Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) върху
територията на РИОСВ – Плевен
• Преглед на годишните отчети за изпълнението на актуализираните общински програми
по чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за Община Плевен
и Община Никопол и изготвената програма за Община Ловеч;
• Предлагане на допълнителни, заместващи или коригиращи мерки, при отклонения от
заложените в програмите срокове и/или мерки от Плановете за действие към програмите
по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ;
• Участие в Програмните съвети за управление на КАВ и при необходимост – изискване
на свикването им.
Намаляване нивата на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в
атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници.
• Спазване от страна на операторите на нормите за допустими емисии по Наредба № 1 от
2005 г., по Наредба № 10 от 2003 г., по издадените Комплексни разрешителни;
• Спазване на нормите за допустими емисии на ЛОС в резултат от употребата на
разтворители по Наредба № 7 от 2003 г. и Наредба по чл. 11а от ЗЧАВ;
• Спазване на изискванията за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене
или разтоварване и превоз на бензини, по Наредба № 16 от 1999 г.
Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и намаляване
емисиите на флуорирани парникови газове
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•
•

Осъществяване на контрол върху употребата на продукти и съоръженията, използващи,
съдържащи или изработени от вещества, които нарушават озоновия слой;
Недопускане използването на веществата, които са забранени за употреба.

Предотвратяване влошаването, както опазване и подобряване състоянието на водите.
-

-

Контрол на обектите, формиращи отпадъчни води, в т. число изпълнение на условията в
издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни по
реда на ЗООС;
Установяване и контрол на източниците на замърсяване и аварийните зауствания на
отпадъчни води;

Предизвикателства и насоки за подобряване на работата по компонент Почви:
Предизвикателства са:
- Опазване на екологичните функции на почвата;
- Екологосъобразно ползване на почвите и предотвратяване на тяхното увреждане;
- Ограничаване и/ или намаляване уврежданията на почвите до безрискови нива за околната
среда и човешкото здраве.
Насоките са:
- Осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятните изменения
на почвата и прилагане на добрите земеделски практики при даване на становища по глава
шеста от Закон опазване на околната среда;
- Участието в комисиите по чл. 17 от ЗОЗЗ относно промяна предназначението на земята;
- Участие в проверки на обекти с условия по почвите в КР;
- Извършване на проверки на обекти за съхранение на негодни ПРЗ, обекти с динамични
запаси, обекти за добив на нефт и/или газ и на животновъдни обекти във връзка устойчиво
управление на земите и предотвратяване замърсяването на почвата, като основен компонент
на околната среда.
Устойчиво управление на биологичното разнообразие. Опазване на местообитанията и
видовете с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и извън
нея.
- Итегриране опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на
биологичните ресурси във всички планове, проекти, програми, политики и стратегии в
съответния сектор, като включват в тях преди всичко дейности по опазване на
биологичното разнообразие, в съответствие с приоритетите съгласно действащото
законодателство, Националната стратегия и Националния план за опазване на биологичното
разнообразие;
- Сътрудничество с други компетентни органи, когато дейностите имат взаимосвързани или
натрупани ефекти върху биологичното разнообразие или когато тяхната компетентност
засяга един и същ обект или територия;
- Организиране отраслови системи за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие и на защитените зони и създаване бази от данни и географски информационни
системи за характеристиките им;
- Използване резултатите от проучването на биологичното разнообразие при изготвянето на
планове, проекти, програми и политики в сектора или между секторите;
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-

Контролиране дейността на собствениците или ползвателите на земи, гори и водни площи,
включени в Националната екологична мрежа;
Засилен контрол върху находищата на билките и билкозаготвителните пунктове и складове;
Засилен контрол върху запазване на естествени екосистеми, характерни или забележителни
обекти на неживата природа и включващи характерни и/или забележителни диви
растителни и животински видове и местообитанията им в защитени територии.

Предизвикателства и насоки за подобряване на работата по фактор Отпадъци:
- Нарастване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
• Доизграждане на съществуващите системи за разделно събиране на масово
разпространени отпадъци, с цел последващо увеличаване на дела на оползотворяването
и рециклирането, като методи за управление на отпадъците.
- Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците
• Упражняване на контрол по изпълнение на изискванията за закриване на депа за
отпадъци и изпълнението на свързаните с това мерки, предвидени в плановете за
привеждане в съответствие с нормативните изисквания;
• Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и
изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците, в т.ч
поддържане чистотата на републиканската пътна мрежа.
Предизвикателствата по контрола на опасните химични вещества и управлението на риска
през 2013 г. са:
- Контрол по изпълнение на задължения за регистрацията на химични вещества по Регламент
REACH с краен срок 31 май 2013 година;
- Участие в третия европейски проект REACH EN FORCE – 3 за контрол на изпълнение на
задълженията на производителите, вносителите и изключителните представители за
регистрация на химични вещества съгласно REACH, в сътрудничество с Агенция
“Митници”;
- Наличие и контрол на употребите на веществата от списъка за разрешаване (SVHC) от
Приложение XIV на Регламент REACH;
- Осъществяване на контрол относно пускането на пазара, вноса/износа и употребата на УОЗ
вещества по Регламент (ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърсители;
- Контрол по изпълнението на условията, определени в разрешителни по чл. 104, ал. 1 от
ЗООС. Осъществяване на контрол на обекти с нисък рисков потенциал след отпадането на
разрешителния режим - по прилагането и спазването на системите за управление на мерките
за безопасност, определени в докладите за предотвратяване на големи аварии на обектите с
нисък рисков потенциал.
Насоки за подобряване на работата по контрола на опасните химични вещества и
управлението на риска през 2013 г.:
- Прилагане на утвърдена Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от
експерти на РИОСВ.
Насоки за подобряване на работата при прилагането на ЗОПОЕЩ:
- Провеждане на работни срещи и семинари с експертите от направление “Екологична
отговорност”, за получаване на указания, споделяне на практически опит и използване на
добри практики при прилагането на ЗОПОЕЩ;
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-

Популяризиране на нормативната уредба, с цел адекватни и своевременни реакции от
страна на заинтересованите.

Определянето на степента на шумовото натоварване от промишлени източници, с оглед
оценката, управлението и контрола на промишления шум в околната среда.
- Спазване на граничните стойности за нива на шум, в контролираните от РИОСВ – Плевен
промишлени обекти.
Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на
вземане на решения за околната среда.
Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране на нови
модели на поведение на обществото щадящи околната среда и съдействащи за
устойчивото развитие
Предизвикателства и насоки за подобряване на превантивната и контролна дейност на
РИОСВ – Плевен:
- Подобряване седмичното и месечно планиране и отчитане на дейността на инспекцията;
- Периодични обучения на експертите във връзка с допуснати пропуски и промени в
нормативната уредба;
- Въвеждане на вътрешен одит, касаещ контрола на предписанията.
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