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СЪДЪРЖАНИЕ:

I.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1.

Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2017 г. - слаби и силни
страни, изводи
1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение
спрямо 2016 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати
1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2016 г.
1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2016 г.

2.

Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и
фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо
2016 г., резултати.

2.1. Въздух (Приложение № 1)
2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:
 Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; големи горивни
източници;
 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници;
 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение,
товарене или разтоварване и превоз на бензини;
 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични
съединения в разтворители;
 Контрол на о бекти за производство, търговия или употреба на определени бои,
лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители;
 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой;
 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови
газове;
 Контрол на вредни физични фактори – фактор „Шум”.
2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и
регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати.
2.2. Води (Приложение № 2)
2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за
водите (ЗВ):
 Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти;
 Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения.
2.2.2 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с Басейнова дирекция) и
предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за
замърсяване на воден обект. Резултати.
2.3. Почви (Приложение № 3)
2.3.1
Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни
за употреба препарати за растителна защита;
2.3.2
Оценка на състоянието на почвите, мониторинг.
2.3.3
Рекултивации.
2.3.4
Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/
сигнали.
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2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4)
2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на:
 Битови отпадъци;
 Строителни отпадъци;
 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички;
негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства;
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми;
 Производствени отпадъци;
 Съоръжения за третиране на отпадъци;
 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци;
 Контрол на търговци и брокери на отпадъци;
 Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози
на отпадъци.
2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по
регистрирани жалби/ сигнали.
2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)
(Приложение № 5)
2.5.1
Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ,
ЗБР, ЗЛР и ЗГМО. Резултати
2.5.2.
Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/
сигнали
2.5.3. Проведени процедури по реда на чл. 31 от ЗБР и Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба
за ОС)
2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична
оценка (ЕО) (Приложение № 6)
2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС
2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати
2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 7)
2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени
Комплексни разрешителни. Резултати
2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали.
2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ
2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични
щети
2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали
(Приложение № 8)
2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или
съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от
ЗООС. Резултати
2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:
 Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH)
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 Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (CLP)
 Регламент №648/2004 относно детергентите
 Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)
 Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
 Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
2.9. Комплексни проверки (Приложение № 9) - Резултати.
3.

Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при
провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати
резултати и изводи

4.

Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане
на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи

II.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и
регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда
(Приложение № 11)
2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и
проблеми (Приложение № 12)
3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността
при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура
(Приложение № 13)
4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и
представители на обществеността.
5. Анализ на дейностите по други текущи задачи

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel):
1. Въздух;
1. Води;
1. Почви;
1. Управление на отпадъците;
1. Биологично разнообразие и НЕМ;
1. ОВОС и ЕО;
1. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване;
1. СЕВЕЗО и химикали;
1. Комплексни проверки;
1. Административно–наказателна отговорност и принудителни административни
мерки;
1. Политика по околната среда на регионално и местно ниво;
1. Реализиране на екологични проекти;
1. Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения,
повишаване на екологичното съзнание и култура.
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І. Отчет за контролната дейност
1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2017 г. - слаби и силни
страни, изводи
В плана за контролната дейност на РИОСВ - Плевен през 2017 г. са включени проверки
за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на 583 от общо 1519 обекта,
вписани в „Регистъра на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ”.
При изготвяне на плана са взети в предвид нормативните изисквания за честота на
проверките, направен е обобщен систематичен анализ на риска, отчетени са приоритетите
за контрол за годината по компоненти и фактори на околната среда, наличието на
съставени актове за установяване на административни нарушения на операторите,
постъпили жалби и сигнали за съответните обекти, издадени предписания и др.
В края на 2017 г. е отчетено, че всички планирани за контрол обекти са проверени.
Общият брой проверени обекти е 959. През отчетния период са направени 1127 проверки,
от които 658 планови и 469 извънредни проверки. Обобщена информация за осъществената
контролна дейност е дадена в таблица 1:
Таблица 1. Kонтролна дейност за 2017 г. – обобщена
Общ брой обекти,
подлежащи на
контрол и
проверки от
РИОСВ, включени
в регистъра на
обектите

Брой планирани
обекти за контрол
през 2017 г.,
включени в
Таблица 2. Списък
на планираните
обекти за контрол

1519

583

Брой проверени обекти през 2017 г.
Планирани с
Плана за КД в
Таблица 2.
Списък на
планираните
обекти за
контрол

Извън Плана за
КД (не включени
в Таблица 2.
Списък на
планираните
обекти за
контрол)

583

376

% на
изпълнение на
Плана за КД за
2017 г.
(планирани/
проверени
обекти)

Общ брой
извършени
проверки
(отчетените
през 2017 г., с
месечните
отчети)

Брой
експерти,
извършили
проверките

100

1127

27

Силните страни на контролната дейност през 2017 г. могат да се обобщят, както
следва:


Запазване на тенденцията за прилагане на комплексен подход при проверка на обектите,
в т.ч. и при извънредни проверки;



При възможност – съчетаване на планови и извънредни проверки с цел оптимизиране
на ресурсите (финансови, човешки и материали);



Действащите процедури, регламентиращи превантивната и контролна дейност на
инспекцията, се актуализират при промяна на нормативната уредба и с цел подобряване
работата на инспекцията;



Добра координация между РИОСВ – Плевен и другите институции – МОСВ, ИАОС, РЛ
Плевен, общини, структури на МВР, МЗХГ, в т.ч.:
o Поддържа се добра комуникация с общините. Издадени са окончателни становища
за съгласуване и са приети от съответните общински съвети, всички актуализирани
общински програми по чл. 27 от ЗЧАВ, за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане
на нормите за КАВ, за общините: Плевен, Ловеч, Никопол и Троян.
o Между РИОСВ – Плевен и ОД „Земеделие” – Плевен и Ловеч чрез участия в
комисии по промяна предназначението на земеделски земи, като по този начин са
обхванати обектите, за които са издадени необходимите документи от РИОСВПлевен, както и в комисии за рекултивация на нарушени терени;
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o Засилен е контролът съвместно с органите на МВР и НАП на площадки, на които се
извършва дейност по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС,
ИУЕЕО;
o Добър механизъм между членовете на комисиите по чл.157а от ЗООС, които води до
ефективен контрол на обектите с висок и нисък рисков потенциал;


В резултат на извършените през 2017 г. проверки на складове за съхранение на негодни
ПРЗ и дадени предписания, е променено състоянието на два склада от лошо в добро, а
негодните ПРЗ от един склад са предадени за обезвреждане, складът е почистен и
саниран;



Във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО, по глава шеста от ЗООС, са получени 240
становища, в т.ч.: 96 становища от БДДР; 129 становища от РЗИ; 4 становище от
ИАОС; 3 становища от МОСВ; по 1 становище от: Агенция „Пътна инфраструктура“;
БАН; Главна инспекция по труда; ОД „Земеделие“; ОДБХ; РДГ; ОД на МВР и др.;;



Запазва се въведения ротационен принцип на експертите, осъществяващи контролна
дейност – ротация на 2 години на проверяващите даден обект експерти, текущ контрол
на условия от документи, издадени по реда на Глава 6 от ЗООС и от разрешителни и
регистрационни документи по ЗУО от експерти, които не са подготвили съответните
документи;



Няма настъпили големи аварии с опасни вещества благодарение на прилагането на
текущ и превантивния контрол за спазване на законодателството по управление на
риска от големи аварии.

Установени слаби страни през отчетния период са:
1. Нерегламентираните дейности с ИУМПС се прекратяват временно след извършените
проверки и съставени АУАН, след което се възобновяват отново;
2. Невъзможност за съставяне на АУАН при констатиране на нарушения в защитени зони
(разораване, строителство и др.) поради невъзможност да се установят датата на
извършване на нарушението и извършителя.
С оглед на изпълнението на поставените задачи за предходната година независимо от
затрудненията, може да се даде добра оценка за изпълнението на плана и ефективното
прилагане на екологичното законодателството по компонентите и факторите на околна
среда.

1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, включително
сравнение спрямо 2016 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати
Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2017 г. е съобразен с
екологичните проблеми в региона и съответно приоритетите за контрол по компоненти и
фактори на околната среда. За контрол през 2017 г. са планирани 583 обекта от „Регистъра
на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ”. Всички планирани за
контрол обекти са проверени. Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през
2017 г. е изпълнен.
Контролната дейност през 2017 г., е съпоставима и съизмерима с дейността на
инспекцията през последните 2-3 години. Планът за контрол е изпълнен на 100 %.
Броят на извършените планови проверки през 2017 г. спрямо 2016 г. е увеличен от
642 на 658. Относително се запазва броя на контролираните обекти, във връзка прилагането
на комплексен подход при осъществяване на контрола, участието на поне двама експерти
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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при проверка на един обект, както и необходимостта от извършване на голям брой
извънредни проверки.
Планови проверки и обекти за контрол през 2016 г. и 2017 г.
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Изпълнението на плана за контролна дейност за 2017 г. по компоненти и фактори на
околната среда е отразено в таблица 2.
Таблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2017 г. по компоненти и
фактори на околната среда

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Компоненти/
фактори на ОС

КР
СЕВЕЗО обекти
Въздух*
Води
Почви
Отпадъци
Химикали
шум
Биологично
разнообразие
Защитени
територии
Защитени зони
ЗЛР
ОВОС и ЕО
Екологична
отговорност**

Ограничаване
15 изменението на
климата
16. ГМО
ОБЩО
Комплексни
(на
17. проверки
обекти без КР)

Брой обекти,
планирани за
контрол през
2017 г. (съгласно
съответните
таблици по
компоненти и
фактори от
плана за КД)

Брой
проверени
обекти през
2017 г.
(от
планираните)

Брой планирани
проверки
съгласно
Таблица 3.
Планирани
проверки по
компоненти и
фактори на
околната среда

Брой извършени
планови
проверки

% на изпълнение на
плана за КД за 2017 г.
спрямо проверени
обекти

18
4
136
74
24
296
39
5

18
4
136
74
24
296
39
5

18
4
142
81
24
296
39
5

18
4
142
81
24
296
39
5

100
100
100
100
100
100
100
100

23

23

23

23

100

23

23

23

23

100

5
9
58

5
9
58

5
9
60

5
9
60

100
100
100

8

8

8

8

100

3

3

3

3

100

3
583

3
583

3
658

3
658

100
100

70

70

72

72

100
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1.2. Анализ на извършените извънредни проверки, включително сравнение
спрямо 2016 г.
През отчетния период са извършени 469 извънредни проверки на 446 обекта. Взето
участие в 26 Държавни приемателни комисии, което представлява 41.6% от общо
извършените проверки. Причините, наложили извършването на извънредни проверки, са
отразени в таблица 3:
Таблица 3. Извънредни проверки
По
По заповед/
изпълне
По
писмо на
ние на жалба/ министъра/
предписа сигнал директора на
ние
РИОСВ

По
По искане
По
По издаване на
искане
По
за промяна
заповед/
разрешителен/
Участи
на
постъп
на
писмо на
регистрационе
ев
Други*
прокурат ило
наложени
областния
н документ от
ДПК
урата /
ИН
текущи
управител
РИОСВ
МВР
санкции

Общ
брой

Извършени
проверки
бр.

67

93

114

0

32

3

6

20

26

108

469

Проверени
обекти бр.

61

88

111

0

32

3

6

15

26

104

446

Извънредните проверки са представени на следната графика:
По изпълнение на предписание
По жалба/ сигнал
По заповед/ писмо на министъра/
директора на РИОСВ
По заповед/
писмо на областния управител
По искане на прокуратурата / МВР
По постъпило ИН
По издаване на разрешителен/
регистрационен документ от РИОСВ
По искане за промяна на наложени
текущи санкции
Участие в ДПК
Други*

Направените 108 извънредни – други* проверки са: По искане на ИАОС, по писма от
КЗП, проверка на обект в района на извършваща се планова проверка, във връзка с контрол
на защитени дървета, във връзка с разрешителни на МОСВ, във връзка с екземпляри от
защитени видове в безпомощно състояние, по писма на БДДР за съвместни проверки, пи
писма на ДФ „Земеделие“, проверка във връзка с възражение по акт, във връзка със
съгласувана дейност в защитена територия по §7 от ЗЗТ, във връзка с постъпили
уведомления по Наредбата за ОС, уведомления по Наредбата за ОВОС, по искане за
съвместни проверки с кметове на общини и други.
Най-голям дял от извършените извънредни проверки се пада на разпоредените със
заповед/писмо на МОСВ. На следващо място са проверките по жалби и сигнали, последващ
контрол за изпълнение на дадени предписания, по искане на прокуратура/МВР и участие в
ДПК.
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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Значителна част от описаните по-горе извънредни проверки не могат да бъдат
предварително планирани и съответно не могат да бъдат намалени. Като мерки за
намаляване броя на извънредните проверки, РИОСВ - Плевен прилага:


препращане по компетентност на общините на жалби и сигнали, касаещи
правомощията на общинските еко-инпсекторати и изискване на информация за
предприетите действия;



съвместяване при възможност на извънредните с плановите проверки на
съответните обекти.

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, включително сравнение спрямо
2016 г.
През 2017 г. са съставени 51 броя актове за установяване на административни
нарушения /АУАН/ и са издадени 40 броя наказателни постановления /НП/ на обща
стойност 54 350 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за установяване
на административни нарушения. Прекратени са 2 броя съставени актове за установяване на
административно нарушение с резолюция за прекратяване на административнонаказателни преписки.
От директора на РИОСВ - Плевен са наложени санкции по чл.69 от ЗООС, както следва:









9 /девет/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност
2568,00 лв. ;
2 /две/ текуща санкция за замърсяване на воден обект на стойност 81,00 лв.
Отменени са 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 2 /две/
текущи санкции за замърсяване на воден обект.
Намалени са 2 /две/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух.
Намалена е 1 /една/ текуща санкция за замърсяване на воден обект.
Спрени са 4 /четири/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух.
Възобновени са 2 /две/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух.
Издадени са 2 /две/ заповеди за прилагане на принудителна административна мярка.

За сравнение през 2016г. са съставени 33 броя актове за установяване на
административни нарушения /АУАН/ и са издадени 32 броя наказателни постановления
/НП/ на обща стойност 47 700 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за
установяване на административни нарушения. Прекратени са 2 броя съставени актове за
установяване на административно нарушение с резолюция за прекратяване на
административно-наказателни преписки.
През 2016г. от директора на РИОСВ – Плевен са наложени санкции по чл.69 от ЗООС,
както следва:






6 /шест/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност
9261,00 лв.;
5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на обща стойност 9 137,00 лв.;
1 /една/ еднократна санкция за замърсяване на воден обект в размер 239,00 лв.
1 /една/ еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух в размер 170,00
лв.
Отменени са: 3 /три/ текущи санкции за замърсяване на въздуха и 2 /две/ текущи
санкции за замърсяване на воден обект.
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Намалени са: 7 /седем/ текущи санкции за замърсяване на въздуха и 3 /три/ текущи
санкции за замърсяване на воден обект.
 Спрени са: 8 /осем/ текущи санкции за замърсяване на въздуха и 1 /една/ текуща
санкция за замърсяване на воден обект.
 Възобновени са: 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на въздуха.
През 2016г. заповедите за прилагане на принудителни административни мерки са 6 бр.
2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти
и фактори – включително предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и
сравнение спрямо 2016 г., резултати
2.1. Въздух (Приложение 1)
2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол
През 2017 г. са извършени 188 проверки по прилагане на Закона за чистотата на
атмосферния въздух, при планирани 142 проверки на 136 обекта и 4 проверки по прилагане
на Закон за ограничаване изменение на климата, при планирани 4 проверки на 4 обекта.
По направления на контрол, плановите проверки се разпределят, както следва:









43 проверки на горивни и технологични неподвижни източници на емисии на
неорганични замърсители (SO2, NOx, CO, прах) в т.ч. 1 проверка на голяма горивна
инсталация (ГГИ);
26 проверки на промишлени обекти с неподвижни източници на летливи органични
съединения (ЛОС) в разтворители;
44 проверки на оператори на инсталации, потенциални източници на емисии от
вещества, нарушаващи озоновия слой и на емисии от флуорирани парникови газове
и на оператори, извършващи дейност с тези вещества – сервиз, ремонт и поддръжка
и пускане на пазара;
24 проверки на обекти, източници на ЛОС от бензини (бензиностанции);
41 проверки на производители, вносители и търговци и различни категории
потребители на бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи ЛОС;
4 проверки на общини по изпълнение на мерки в Програми за намаляване на нивата
на замърсителите и достигане на нормите за КАВ по показател ФПЧ 10.

Така описаните проверки са осъществени в рамките на 41 планови комплексни
проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД) и 102
индивидуални, като в т.ч. са включени и 7 проверки, свързани с планов контролен
мониторинг.
Освен изброените по-горе планови проверки, експертите от направление „Опазване
чистотата на атмосферния въздух”, са участвали в 17 комплексни проверки на обекти с
комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС и 4 планови проверки на обекти/дейности с
условия, поставени в решения по ОВОС.
През отчетния период са осъществени и 49 извънредни проверки в т.ч. 7 бр. от тях в
рамките на КПКД, 3 бр. по спазване на условия в КР, 1 бр. по проверка на информация в
искане за преценка на необходимостта от ОВОС и 38 бр.индивидуални проверки:


18 проверки по жалби и сигнали;

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен

9

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2017 г.









5 проверки за осъществяване на последващ контрол;
17 проверки за съставяне на констативни протоколи по чл. 69, чл.69а, чл.69б, чл.69
в от ЗООС;
5 проверки за присъствие на проведено СПИ по чл.33, ал.4 от Наредба 6/1999г;
1 проверки на нова инсталация;.
1 проверка по писмо на МОСВ;
1 проверка на информация към искане за преценка на необходимостта от ОВОС;
1 проверка извънредно контролно измерване;

Броят на извършените през 2017 г. проверки е общо 188 и е по-голям от броя на
проверките за 2016г. (общо 171), запазено е и съотношението между плановите и
извънредните проверки за двете последователни години.
При извършените проверки през 2017 г. са дадени общо 53 бр. предписания, в т. число:






14 предписания при индивидуални планови проверки;
16 предписания при индивидуални извънпланови проверки;
14 предписания при комплексни планови проверки;
8 предписания при извънредни комплексни проверки;
1 предписание при планови проверки по спазване на „Условие 9. Емисии в
атмосферата” в обекти с издадено КР;

Предписанията, издадени в протоколи от проверки, са изпълнени с изключение на 3 бр.
с неизтекъл срок.
Извън горепосочените, с писмо на директора на РИОСВ – Плевен са издадени 3
предписания, свързани с коригиране на представени планове за управление на
разтворителите от оператори, задължени по Наредба № 7/2003 г. Предписанията са
изпълнени.
През 2017 г. са съставени 13 бр. АУАН по ЗЧАВ.
 Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
В региона, контролиран от РИОСВ – Плевен (области Плевен и Ловеч), са разположени
3 стационарни автоматични станции (АИС) за мониторинг на качеството на атмосферния
въздух – в градовете Плевен, Ловеч и Никопол. Ежегодно се провежда и планов
индикативен мониторинг (51 денонощия) на една община, с мобилна автоматична станция
(МАС) на Регионална лаборатория Плевен към ИАОС.
РИОСВ – Плевен извършва периодична оценка на качеството на атмосферния въздух
(КАВ) в региона, чрез анализ на получените данни от мониторинг.
През 2017 г., във връзка с текущата оценка на КАВ, са изготвени:





365 ежедневни бюлетини за състоянието на КАВ и регистрираните превишения на
нормите, за интернет-сайта на ИАОС;
12 месечни справки за концентрациите на фини прахови частици ФПЧ10,
установени от АИС – Плевен, Ловеч и Никопол;
тримесечни справки за измерените концентрации на полициклични ароматни
въглеводороди (ПАВ) в АИС - Плевен;
тримесечни доклади за състоянието на КАВ по поречието на Долен Дунав (за гр.
Никопол), във връзка с обслужване на Съвместна българо-румънска система за
контрол на КАВ;
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2 шестмесечни доклади за състоянието на КАВ в градовете Плевен, Ловеч и
Никопол по показатели ФПЧ10 и озон – за зимен (отоплителен) период 01.10.2016 –
31.03.2017 г. и за летен (неотоплителен) период 01.04.2017 – 30.09.2017 г.;
2 годишни информации – за РЗИ Плевен и РЗИ Ловеч, с данни за резултатите от
мониторинга на въздуха в области Плевен и Ловеч през 2016 година;
уведомително писмо до Община Левски, за резултатите от проведен фонов
мониторинг в гр. Левски през 2016 г.;
годишна инвентаризация на емисиите от 10 големи неподвижни (точкови)
източници, отчитани с регистрационни (инвентаризационни) карти;
годишно докладване на нивата на замърсителите, превишенията на нормите и
изпълнението на мерките за подобряване на КАВ в приетите 3 общински програми
по чл. 27 от ЗЧАВ, във връзка с национално ежегодно докладване до Европейската
комисия (ЕК) по Директива 2008/50/ЕО за КАВ.

Месечните информации за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10 се публикуват на
Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен, с таблично и графично онагледяване и сравнителен
анализ за последните 3 години. Периодичните доклади за състоянието на КАВ, както и
превишенията, констатирани в ежедневните бюлетини, се публикуват на сайта на ИАОС.
Оценката на данните за 2017 г. показва, че концентрациите на основните
показатели за КАВ са под установените норми за опазване на човешкото здраве, с
изключение на показател фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) в градовете
Плевен, Ловеч и Никопол, като за гр. Плевен е превишена и нормата по показател
полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), във фракция на ФПЧ10.
През 2017 г. в Плевен са регистрирани 85 денонощия с превишена СДН, в Ловеч – 41
бр., в Никопол - 59 бр. Изискването средноденонощната норма (СДН 50 µg/m³) да не бъде
превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна година, не е
спазено и за трите пункта.
Средногодишната норма за ФПЧ10 (СГН 40 µg/m³) е превишена през 2017 г. единствено
в гр. Плевен.
Както броят на превишенията на СДН, така и средногодишните концентрации през 2017
г. се запазват на нивата от 2016 г., но са значително по-ниски от тези през 2015 г.
Годишният ход на броя денонощия с превишена СДН за периода 2015 – 2017 г. е
показан на диаграмата.
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Обобщени резултати от мониторинг на ФПЧ10
Автоматична
измервателна
станция

Брой превишения на
СДН за ФПЧ10
(50 µg/m3 - да не се
превишава повече от 35
дни годишно)

През неотоплителен
период
01.04. – 30.09.

През отоплителен
период
01.01. - 31.03. и
01.10. - 31.12.

Средногодишна
концентрация на ФПЧ10
µg/m3 (СГН 40 µg/m3)

2015
год.

2016
год.

2017
год.

2015
год.

2016
год.

2017
год.

2015
год.

2016
год.

2017
год.

138*

84*

85

21*

18

3

117

66*

82

86

39

41

1

1

0

85

38

41

42,4

31,3

31,3

66

60

59

0

0

0

66

60

59

36,0

33,1

32,3

МАС – гр.
Тетевен***

3

-

-

0

-

-

3

-

-

25,2

-

-

МАС – гр.
Левски***

-

5

-

-

1

-

-

4

-

-

22,7

-

МАС – гр.
Троян***

-

-

3

-

-

0

-

-

3

-

-

15,3

МАС – гр.
Луковит***

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

13,8

АИС – гр.
Плевен
АИС – гр.
Ловеч
АИС/ ДОАС
– Никопол

2015
год.

2016
год.

54,1** 48,4**

2017
год.
43,5

* За периодите има липсващи данни за ФПЧ10, по технически причини.
** Средногодишна стойност на концентрацията на ФПЧ10 е изчислена при наличието на по-малко от
изисквания минимум (90%) валидни данни.
*** Планов индикативен мониторинг с мобилна станция (51 денонощия за съответната календарна година).

Превишенията на СДН за ФПЧ10 в посочените данни имат ясно изразен сезонен
характер. Практически всички превишения се наблюдават през есенно-зимния сезон и се
дължат основно на употреба на твърди горива за битово отопление, на автомобилния
транспорт, както и на неблагоприятни за разсейването на емисиите метеорологични
условия и високите регионални фонови нива.
Тенденцията в последните 2 години за установяване на по-ниски, в сравнение с
предишни години, нива на емисиите на ФПЧ10, се дължи на няколко устойчиви фактори:









Незначителен дял на промишлените източници на емисии на прах: промишлените
горивни източници са основно на гориво природен газ; технологичните инсталации са
съоръжени с пречиствателни съоръжения;
Подобрена енергийната ефективност на голям брой обществени и жилищни сгради,
водещи като резултат до общо намаляване на емисиите, независимо от вида на
използваното гориво;
За гр. Плевен, съществен фактор е преобладаващият дял на тролейбусния транспорт в
обществените превозни средства.
Въпреки положителната тенденция, нивата на ФПЧ10 през есенно-зимния сезон остават
над определените норми, като основните фактори с отрицателно въздействие също
остават без съществена промяна:
Употребата на твърди горива през отоплителния сезон в битовия сектор, като фактор с
най-голям принос за високите концентрации на ФПЧ10. По икономически и социални
причини, употребата на твърди горива в бита остава съществена, за сметка на малкия
брой реални битови потребители на природен газ и на централно отопление от ТЕЦ.
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Автомобилният трафик и състоянието на пътната мрежа, като втори по значение
фактор, във връзка с вторичния унос от автомобилите на отложените върху пътните
настилки прахови частици.
Високите регионални фонови нива на ФПЧ10, за които допринасят както климатични и
метеорологични фактори (температурни инверсии в зимните месеци, безветрие,
продължителна липса на валежи), така и характерните за региона дейности по
обработка на обширни земеделски площи.

По показател ПАВ във фракция на ФПЧ10, средногодишната концентрация на ПАВ за
2017 г. е сравнима с тази през 2016 г. и по-ниска от тази през 2015 г. Нивата на ПАВ са в
ясна сезонна зависимост от горивните процеси в бита и са показани в таблицата по-долу.
Обобщени резултати от мониторинг на ПАВ във фракция на ФПЧ10
Автоматична
измервателна
станция

Средна концентрация на ПАВ
през неотоплителен период
01.04. - 30.09.

2015
год.

2016
год.

2017
год.

Средна концентрация на ПАВ
Средногодишна концентрация
през отоплителен период
на ПАВ - ng/m3 (СГН 1 ng/m3)
01.01. - 31.03. и 01.10. - 31.12.

2015
год.

2016
год.

2017
год.

2015
год.

2016
год.

2017
год.

АИС –
0,09 < 0,02* < 0,02* 3,94
3,66
2,02
1,83
3,63
1,82
Плевен
* Измерените стойности са под границата за количествено определяне на метода.

Съгласно Заповед № РД-969 от 12.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите),
общините, на територията на които са превишени нормите и/или горните оценъчни
прагове, разработват, актуализират и изпълняват Програми за намаляване нивата на
замърсителите и за достигане на утвърдените норми за КАВ, (по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ).
Тези програми са неразделна част от програмите за опазване на околната среда на
общините (по смисъла на чл. 79 от ЗООС), като съгласно ал. 4, програмите се приемат от
общинските съвети, които контролират изпълнението им.
През 2017 г., във връзка с управлението на КАВ и завършване на актуализацията на
програмите на общини Плевен, Ловеч, Никопол и разработването на (първа) програма от
Община Троян, РИОСВ – Плевен предприе следните действия:










Извършен е преглед и анализ на представените годишни отчети на общини Плевен,
Ловеч и Никопол, за изпълнението на мерките от програмите по чл. 27 от ЗЧАВ, през
предходната година;
Извършени са 4 бр. планови проверки – по една проверка на всички общини с
превишени норми за ФПЧ10 в годишен аспект – общини Плевен, Ловеч, Троян и
Никопол, за контрол върху изпълнението на мерките от плана за действие към
програмите за КАВ;
Проведени са консултации с еколозите на общини Ловеч и Троян, във връзка с
получени от МОСВ изисквания за корекции в представените проекти за актуализирани
програми по чл. 27 от ЗЧАВ;
Участие в едно заседание на Програмен съвет за управление на КАВ при Община
Троян;
Изготвени са 3 становища във връзка със съдържанието на представени общински
програми по чл. 27 от ЗЧАВ на общини Никопол (2 бр.) и Троян;
През 2017 г. окончателно са приети актуализираните програми на общини Ловеч и
Никопол и първоначалната програма на община Троян, със съответните решения:
- с Решение № 374 от 29.03.2017 г. на Общински съвет Ловеч;
- с Решение № 262 от 26.10.2017 г. от Общински съвет – Никопол;
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- с Решение № 574 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Троян.
Актуализираната програма на Община Плевен е приета в края на 2016 г.
С писмо на РИОСВ – Плевен е изискано от Общини Плевен, Ловеч, Никопол и Троян
представяне на конкретна, точна и пълна информация за финансирането и изпълнението
на мерките в общинската програма за КАВ, във връзка с годишното докладване пред ЕК
по Директива 2008/50/ЕО;
Ежемесечно се анализира представената, съгласно дадено предписание от РИОСВ Плевен, информация от посочените общини, за изпълнение на мерки за намаляване на
неорганизираните емисии на ФПЧ10.
В началото на отоплителния сезон, на интернет-сайта на РИОСВ – Плевен е
публикувана информация за гражданите с напомняне на основните мерки за намаляване
на емисиите от изгаряне на твърди горива, с цел опазване чистотата на въздуха през
зимния сезон.
Изпратени са писма до кметовете на общини Плевен, Ловеч, Троян и Никопол, за
предприемане на активни действия за намаляване нивата на ФПЧ10 през настоящия
зимен (отоплителен) сезон, включително сезонна информационна кампания за
населението и засилване на контрола за недопускане изгарянето на отпадъци.
Анализирани са общинските отчети във връзка с писмото.

Подробна информация за дейностите на РИОСВ – Плевен във връзка с етапите на
разработване, актуализиране и изпълнение на общинските програми по чл. 27, ал. 1 от
ЗЧАВ е представена в Справка 1.6 към отчета.
От допълнителните показатели за КАВ, РИОСВ – Плевен извършва мониторинг на
специфичния за района на гр. Никопол замърсител – амоняк. На българска територия в
региона няма промишлени източници на амоняк. Причината за поява на замърсяване в
предходни години е трансграничен пренос на въздушни маси с повишена концентрация на
амоняк, наблюдаващ се при неблагоприятни метеорологични условия, с източник
химическият завод DONAU CHEM SRL в гр. Турну Мъгуреле, Румъния. Заводът не е в
експлоатация от 2014 г.
За периода 2014 – 2017 г. в гр. Никопол не са регистрирани превишения както на
средночасовата, така и на средноденонощната норма за амоняк.
Основен проблем пред управлението на КАВ в региона, контролиран от РИОСВ –
Плевен, остава дългогодишното превишаване на СДН за ФПЧ10 в градовете Плевен, Ловеч
и Никопол.
Ефектът от изпълнението на общинските мерки за намаляване нивата на ФПЧ 10 е
ограничен, поради характерните особености на прилаганите мерки:








Общинските мерки имат съществен принос за намаляване на неорганизираните емисии
на ФПЧ10 през летния сезон: мерки за поддържане на транспортната инфраструктура и
мерки за увеличаване и поддържане на „зелените” системи;
Слабо ефективни са мерките за намаляване емисиите през отоплителния сезон –
провеждат се главно информационни кампании за популяризиране на програми за
подобряване на енергийната ефективност и използване на екологосъобразни горива;
Въпреки централното топлофициране на голяма част от жилищата в гр. Плевен и
газифицирането на райони без ТЕЦ в гр. Плевен и гр. Ловеч, голяма част от тези
инсталации практически не се експлоатират от населението, по финансови причини;
Не се прилагат по финансови причини административни стимули (относно местни
данъци, такси и др.) за гражданите, използващи екологосъобразни горива или
извършили саниране на жилищата си.
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За съществено намаляване на концентрациите на ФПЧ10, освен ефективни мерки на
общинско ниво, необходими са и мерки с национален характер, по отношение
ограничаване употребата на твърди горива с лоши екологични характеристики.
 Големи горивни източници
На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, работи едно търговско дружество,
стопанисващо големи горивни инсталации (ГГИ) по смисъла на Наредба за нормите за
допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от
големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр.2/2013г., доп. ДВ, бр. 76/2013 г.).
„Топлофикация-Плевен” ЕАД експлоатира 3 бр. ГГИ с обща топлинна мощност над 500
MW, при използване на гориво природен газ.
Дружеството извършва собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите от
азотни оксиди и въглероден оксид.
В РИОСВ – Плевен са анализирани следните представени доклади от оператора на ГГИ,
през 2017 година:





годишен доклад за емисиите от ГГИ през предходната година, съгласно раздел Б на
приложение № 9 към чл. 28 от Наредба № 10;
годишен доклад за резултатите от СНИ през предходната година;
12 месечни доклади за проведените СНИ през 2017 г.;
2 доклада по чл. 39 от Наредба № 6/1999 г., за проведени собствени периодични
измервания (СПИ) на емисиите, за които не се извършва непрекъснат мониторинг (SO2
и прах).

Във връзка с контрола върху спазването на новите, по-строги норми за емисии,
определени в Наредбата за ГГИ, през 2017 г. РИОСВ – Плевен предприе следните
действия:








Извършени са две планови проверки на обекта в началото на 2017 г., за контрол върху
съответствието както с новите норми за допустими емисии (НДЕ) по Наредбата за ГГИ,
така и между условията в действащото КР и изискванията на посочената наредба.
Двете ГГИ в експлоатация са в съответствие с приложимите НДЕ. ГГИ № 1 е в
съответствие с нормите по действащото КР и ползва дерогация до края на 2022 г. ГГИ
№ 3 е в пълно съответствие със съответните нови НДЕ от Наредбата за ГГИ.
За ГГИ № 2 продължава прилагането на превантивна принудителна административна
мярка (пломбиране), с цел предотвратяване превишаване на НДЕ при евентуално
пускане в експлоатация.
Дружеството е в процедура по привеждане на КР в съответствие с изискванията на
Наредбата за ГГИ. Операторът е представил в МОСВ допълнена информация за
планираната промяна (Приложение № 5 към Наредбата за условията и реда за издаване
на КР).

Подробна информация за дейностите по привеждане на съществуващите големи
горивни инсталации в съответствие с посочените наредби е дадена в Справка 1.1 към
отчета.
 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници
Информацията за действащите неподвижни горивни източници на емисии във
въздуха на територията на РИОСВ – Плевен, включително според вида и консумацията на
горива е актуализирана и поддържана и през изтеклата календарна година.
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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През отчетния период са проведени периодични измервания на 189 неподвижни
източници на емисии (пробовземни точки) в 69 обекта, в това число:
- 19 бр. източници в 7 обекта по утвърден от Министъра на околната среда и водите
график за контролни емисионни измервания за 2017 г.;
- 1 бр. източник с извънпланово контролно измерване по сигнал;
- 169 бр. източници в 61 обекта с проведени собствени периодични измервания (СПИ).
Установени са превишения на норми за допустими емисии (НДЕ) при общо 11
измервания, което представлява около 6 % от всички проведени през 2017 г. периодични
измервания. Годишният брой на проведените измервания е в зависимост от честотата на
мониторинга за различните обекти. Относителният дял на измерванията, при които са
установени превишения на НДЕ през 2017 г. е по-малък от относителния дял на
констатираните през 2016 г. превишени НДЕ, на базата на протоколи от измервания
(собствени и контролни).
На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, собствени непрекъснати
измервания (СНИ) провеждат 2 обекта с общо 10 бр. източници.
През 2017 г. са анализирани 91 бр. получени доклади за проведени СНИ (82 бр. месечни
и 9 бр. годишни). За оценка на резултатите, от страна на РИОСВ – Плевен са издадени
протоколи, съгласно изискванията на Инструкция № 1/2003 г.
Всички изискващи се годишни доклади за СНИ, съгласно чл. 50 от Наредба № 6/1999 г.,
са представени в срок и утвърдени. Не са констатирани превишения на НДЕ.
Основни източници на прах на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, са




циментов завод „Златна Панега цимент” в с. Златна Панега, област Ловеч;
парова централа на дървопреработващо предприятие „Велде България” АД, в гр. Троян
(на гориво дървесина и дървесни отпадъци);
асфалтобазите в области Плевен и Ловеч.

Паровата централа на гориво слънчогледова люспа, експлоатирана в предприятие за
производство на растителни масла „Марица олио“ АД, на територията на област Плевен е
източник на наднормено замърсяване с въглероден оксид. На дружеството е наложена
текуща санкция за 4.14 кратно превишение на НДЕ в съответствие с изискванията на чл.69
от ЗООС и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при замърсяване на
околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определени емисионни
ограничения.
Операторът провежда консултации с производителя на парния котел за привеждане на
емисиите на СО при работата му в рамките на приложимото емисионно ограничение.
В „Златна Панега цимент” АД се експлоатират хибридни филтри за пречистване на
отпадъчните газове от прах, в резултат от което в продължение на няколко години се
наблюдават трайно ниски измерени нива на прах при провежданите СНИ и СПИ.
Във „Велде България” АД се изпълнява програма с мерки за намаляване на емисиите,
включително периодични ремонти на пречиствателните съоръжения (циклони). Нивата на
прах и въглероден оксид от горивните източници са съществено понижени и са под
съответните НДЕ, съгласно резултатите от последното проведено контролно измерване
през 2017 г.
На територията на РИОСВ – Плевен се контролират общо 6 асфалтобази. През 2017г.
една от тях не е пускана в експлоатация. На две от тях са с наложени текущи санкции за
замърсяване на въздуха с прах и въглеродни оксиди (СО) над допустимите норми, а на една
– санкция за замърсяване на въздуха с прах. Размерът на санкциите за тези обекти е
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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определен на базата на доклади и протоколи от собствени периодични измервания (СПИ), и
планов контролен мониторинг проведени през 2017 г.
През 2017 г. са изготвени общо 20 бр. преписки по процедури за санкции по чл. 69 от
ЗООС (налагане, намаляване, спиране, възобновяване и др.) за 14 обекта.
Информацията за проведените контролни и собствени измервания на емисиите е дадена
в Справки от 2 до 4 към отчета.
 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Към 31.12.2017 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 145 действащи обекта (Справка 5). В този брой влизат:
 74 бр. бензиностанции, отговарящи на изискванията на наредбата при построяване и
пускане в експлоатация,
 30 бр. действащи бензиностанции с производителност по-голяма от 1000 м³ и
действащи бензиностанции, разположени в урбанизирана територия по смисъла на ЗУТ,
независимо от тяхната производителност (съгл. чл. 13, ал. 1, т. 2, букви а) и б));
 2 бр. действащи бензиностанции с производителност над 500 м³ (съгласно чл.13, ал.1,т.
3);
 22 бр. действащи бензиностанции с производителност над 100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 1,
т. 4);
 17 бр. действащи бензиностанции с производителност под 100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 1,
т. 4) и такива, възобновили дейността си;
 2 бр. петролни бази, които са с монтирани и действащи инсталации за улавяне и
регенериране на бензинови пари, като в едната база временно не се извършва дейност
по разтоварване, съхранение и товарене на бензини (Справка 5.2).
В резултат на извършените проверки и направените констатации през 2017 г., към края
на годината са установени общо 34 обекта (бензиностанции), които са преустановили
дейност за неопределено време и 2 бензиностанции, които са възобновили своята дейност.
Общият брой планово проверени обекти, попадащи под 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 2017 г., е 24 бр. През
отчетния период е извършена една повторна (извънпланова) проверка извънпланова
проверки за контрол по изпълнение на дадено предписание.
Акцентът на проверките през годината беше насочен към нормалното функциониране и
доброто техническо и експлоатационно състояние на съоръженията на бензиностанциите,
които обезпечават изпълнението на Етап І за улавяне на бензинови пари (УБП) и
запознаване на операторите на проверените бензиностанции с измененията и допълненията
на Наредба № 16, относно сроковете за изпълнение на нормативните изисквания по
прилагане на Етап ІІ към съоръженията за разтоварване, съхранение и товарене на бензини.
Не са констатирани пропуски и нарушения спрямо нормативните изисквания и такива
които да водят до замърсяване на атмосферния въздух с летливи органични съединения, с
изключение на един обект, в който неса изпълнени изискванията за прилагане на Етап ІІ
(Справка 5.3).
До 31 декември 2017 г. в РИОСВ-Плевен 108 оператора на бензиностанции са подали за
заверка общо 144 бр. дневници за техническо състояние на инсталации за улавяне на
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бензиновите пари, които отговарят на изискванията за Етап ІІ за улавяне на бензинови пари
от Наредба № 16 и същите са проверени от акредитирана фирма (Справка 5.1).
 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични
съединения в разтворители
За установяване задълженията на фирмите, извършващи дейности в обхвата на Наредба
№ 7 от 21.10.2003 г., през отчетния период е събрана информация от 83 инсталации с
употреба на органични разтворители.
През 2017 г. в РИОСВ – Плевен са регистрирани 15 оператора, задължени по наредбата
(с годишна консумация на органични разтворители за 2016 г. над праговите стойности),
които осъществяват 6 вида дейности. Всички планове за управление на разтворителите
(ПУР) са представени от операторите в нормативно определения срок до 31.03.2017 г.
Представените планове за управление на разтворителите са утвърдени и решенията за
утвърждаването им са издадени до 31.05.2017г.
Инсталациите с консумация на органични разтворители през 2016г. над определената
праговата стойност (ПСКР) са в съответствие с емисионните норми, определени в Наредба
№7/21.10.2003 г.
През 2017г., в РИОСВ – Плевен са представени и анализирани 2 доклада за резултатите
от проведени СПИ на емисии от ЛОС (общ въглерод), при които са измерени 12 бр.
неподвижни източници на емисии, за които са приложими емисионните норми, определени
в наредбата. Освен тях са представени и са анализирани и 17 доклада от проведени СПИ на
емисии от ЛОС от разтворители от 37 източника, извършващи дейности от обхвата на
наредбата, с консумация под ПСКР.
През 2017г. са извършени 26 планови проверки за контрол върху изискванията на
Наредба № 7 от 21.10.2003 г., в това число 14 в рамките на комплексни проверки по
контролната дейност (КПКД). Издадени са общо 10 предписания, 5 от които в протоколите,
съставени при проверките и 5 в писма. Предписанията, издадени в писма са свързани с
корекция на данни в представените Планове за управление на разтворителите за 2016г.
Всички са изпълнени. Освен плановите проверки, са извършени и 5 извънредни проверки
на обекти с дейности от обхвата на наредбата:






2 проверки по сигнал;
1 проверки на нова инсталация;
1 проверка , свързана в установяване на промяна в обстоятелствата за инсталация,
извършваща дейност с разтворители от обхвата на Наредба 7/2003г., вписана в
регистъра по чл.30л от ЗЧАВ;
1 проверка за съставяне на констативен протокол за налагане на санкция за превишена
НДЕ, определена в Наредба 7/2003г., на базата на протокол от контролно измерване.

Обработени са (въведени, редактирани и потвърдени) данните за партидите на
операторите на инсталации, източници на емисии на ЛОС за 2016г. в актуализираната
информационна система.
Операторите, декларирали консумация на разтворител над ПСКР и представили
планове за управление на разтворителите за 2016г. са 15, точно колкото са били през 2015г.
Операторите с консумация под ПСКР, т.е. задължени да представят информация за
консумацията на разтворители, са 66. Четири от операторите са декларирали нулева
консумация на разтворители за 2015 г. При една от всички задължени по наредбата
инсталации има констатирано несъответствие с НДЕ, определени в Наредба № 7/2003г.
Констатирано е превишение на НДЕ за нанасяне на покрития върху метал, определена в
ред 8 от прил.2 на наредбата. Превишението на НДЕ е установено за един от източниците
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на емисиите от ЛОС при работата на инсталация за нанасяне на покрития в предприятие за
производство на метален амбалаж, стопанисвано от „Сартен България“ ООД. На оператора
е наложена текуща санкция на базата на протокол от планово контролно измерване и е
издадено предписание за предприемане на мерки за привеждане в съответствие с
приложимото емисионно ограничение.
Актуализиран е Регистърът на инсталациите, извършващи дейности от обхвата на
приложение 1 на Наредба 7/2003г., във връзка с издадени:




1 бр. заличена инсталация със заповед на директора;
3 бр. вписани инсталации с издадени удостоверения за регистрация;
3 бр. вписани промени в обстоятелствата.

Съставени са 2 бр. АУАН – 1бр. за експлоатация на нерегистрирана инсталация,
извършваща дейност с разтворители от обхвата на прил.1 от Наредба7/2003г. на „Мебели
Тодоров“ ООД, с.Белиш, общ.Троян и „КЕШ – Красимир Христов“ ЕТ, с.Добродан,
общ.Троян.
Записите са въведени в интегрирания с информационната система на ИАОС интернет
базиран регистър по чл.30л от ЗЧАВ.
Обработени са (въведени, редактирани и потвърдени) данните за отчетната 2015г на
операторите на инсталации, работещи с разтворители в Информационната система за
инсталациите, източници за ЛОС. Това е направено в срок до 31.07.2017г., в съответствие
със Заповед РД-189/11.4.2016г. (вх.№1563/25.4.2016) на ИАОС.
 Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои,
лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители
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 2017 г. са извършени проверки на 41
обекта:







7 бр. на производители на бои и лакове;
6 бр. на вносители на бои и лакове;
12 бр. на търговци на едро и/или на дребно, включително търговски вериги;
6 бр. на автосервизи;
7 бр. на строителни фирми;
3 бр. на производствени инсталации в обхвата на Наредба №7/2003 г. с използване на
бои, лакове и авторепаратурни продукти от обхвата на наредбата и с годишна
консумация под долните прагови стойности.
При проверките не са издадени предписания.

Получена е информация от 13 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.
При направените през 2017 г. проверки от общо близо 465 т инспектирани наличности,
не са открити продукти, неотговарящи на нормите за съдържание на ЛОС, определени за
етап ІІ в наредбата. Не са открити и продукти с етикет, несъответстващ на изискванията на
чл. 5 от същата наредба. Анализът на отчетния период - календарната 2017г. е сходен с
анализа на контролната дейност през 2016г. Автосервизите, включени в програмата за
мониторинг, поддържат наличности само на продукти за покрития на водна основа и
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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разполагат с автобояджийски камери, пригодени за сушене на тези покрития. За
проверените през годината продукти за нанасяне на покрития от категория А -”Бои и
лакове” и за операторите, търгуващи и/или работещи с такива, може да се обобщи
следното: търговските обекти поддържат все по-малки наличности, предлаганите бои
(латекс, фасаген, лакове, бои за дърво и метал и др.) са изключително на български
производители. Операторите, ползващи продукти от обхвата на наредбата също не
поддържат големи наличности, при повечето проверки са открити количества, отговарящи
на консумацията за един-два дни. Строителните фирми, проверени през 2017г. и
предходните години по-рядко извършват дейности, свързани с употребата на продукти за
покрития, договорите им включват само груби строителни работи и много рядко употреба
на бои за външно боядисване. Информацията по чл.10 от наредбата относно прилагането на
програмата за мониторинг за 2016г., предназначена за информационната система с база
данни на ИАОС, е представена в определения срок.
 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой и на
флуорирани парникови газове
През периода 01.01. – 31.12.2017 г. са осъществени общо 32 проверки във връзка с
прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават
озоновия слой и Регламент (ЕО) № 517/2014 г. за флуорсъдържащи парникови газове.
Направените проверки са в обекти, които използват хладилни и климатични системи и в
които се извършват дейности, подлежащи на контрол по горепосочените регламенти,
сервизни и ремонтни дейности и пускане на пазара на контролираните вещества. От
извършените проверки 28 са на оператори на инсталации, попадащи в обхвата за контрол
по двата регламента и на 4 на оператори, извършващи приемане на излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (Справка 8.1).
През месец март 2017 г. е изготвен и представен пред МОСВ обобщен годишен отчет по
контрол и управлението на веществата, нарушаващи озоновия слой и флуорираните
парникови газове, отнасящ се за периода 01.01.÷31.12.2016 г. Резултатите от отчета са
отразени в Справка 8.2.
През отчетния период не са установени нарушения, водещи до прилагане на
административно наказателни мерки.
Анализът на резултатите показва продължаване на тенденцията към намаляване броя на
инсталациите, работещи с ОРВ. През 2017 г. спрямо 2016 г. се запази тенденцията към
намаляване на установените нарушения по изпълнение на нормативните изисквания за
контрол и управление на ОРВ и ФПГ. В сервизната дейност не се използват
озонразрушаващи вещества, а изведените от употреба се третират съгласно нормативно
указаните начини.
 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на
парникови газове (РЕПГ)
На територията, контролирана от РИОСВ-Плевен има 11 оператора, притежаващи
разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ). През 2017 г. са планирани и
извършени проверки на 4 обекти с инсталации, попадащи в Приложение № 1 на Закон за
ограничаване изменение на климата (Справка 10). Контролната дейност е извършена в
рамките на планови комплексни проверки. Не са констатирани нарушения на условията от
РЕПГ и план за мониторинг. Във връзка с актуализиране капацитета на инсталации, за
които е издадено разрешително за емисии на парникови газове е извършена една
извънпланова проверка (Справка 11). От общия брой оператори, в нормативно определения
срок за това, трима са подали в ИАОС верифицирани годишни доклади с нулеви стойности
на емесии на парникови газове.
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 Контрол на вредни физични фактори - фактор „Шум”
През 2017 г. са извършени проверки (на място и по документи) на 30 бр. промишлени
източници на шум в околната среда, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, от
които:






9 бр. обекти с проведен планов контролен мониторинг по утвърден от МОСВ годишен
график;
15 бр. обекти с планови проверки за изпълнение условията в комплексни разрешителни
(в рамките на проведените проверки);
3 бр. участия в планови проверки за контрол на условия в решения по ОВОС;
1 бр. проверен извънпланово обект, във връзка с жалба;
2 бр. проверени по документи (протоколи от СПИ) съществуващи обекти без издадено
КР (извършили СПИ по чл.27, т.2 от Наредба № 54/2010г.).

От извършените проверки, 5 бр. са единствено по фактор „шум”, останалите са
проведени в рамките на комплексни проверки.
Планът за контролната дейност през 2017 г. по фактор „шум” е изпълнен. При
проверката на един от обектите, включен в графика за контролен мониторинг – „БГ
Пелетс” ООД, се установи спиране на дейността за продължителен период, поради което не
е проведено измерване на показателите за шум в околна среда.
Издадено е едно предписание по фактор шум, с постоянен срок.
При проверките по фактор „шум” на инсталации с издадени комплексни разрешителни,
не са установени превишения на определените в КР гранични стойности за нива на шум
или неизпълнени условия по фактор „шум”.
За резултатите от всички (контролни и собствени) измервания, са изготвени писма до
операторите, със заключения относно спазването на приложимите гранични стойности за
нива на шум в околната среда. Не са установени несъответствия с нормите или други
нарушения на ЗЗШОС.
Контролната дейност по фактор „Шум” е представена в Справка 7.4 на отчета.
Регистърът на измерените промишлени източници на шум е актуализиран, като
информацията е представена в ИАОС в нормативно определения срок - до 30 юни 2017 г.
През 2017 г. няма съществена промяна, в сравнение с предходните две години, в броя
планово измерени промишлени източници на шум, който е относително постоянен и
лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. Броят на несъответстващите на нормативните
изисквания обекти се запазва несъществен, в сравнение с общия брой контролирани
промишлени източници на шум – от общо над 90 обекта, несъответстващите обекти са:
през 2015 г. – 1 бр., през 2016 г. – 2 бр., през 2017 г. – 0 бр.).
2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни
ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух.
Резултати
През отчетния период са направени 19 бр. извънредни проверки във връзка с
регистрирани 16 бр. сигнали и жалби, свързани с емисии на замърсители в атмосферата и
разпространение на интензивни неприятни миризми. По всеки от описаните по-горе сигнал
или жалба са направени проверки на място, освен тях 1 жалба/ за емисии и миризми от
съседни имоти е препратена по компетентност на общинска администрация. При
проверките на място за седем (7бр.) от тях е установено, че са основателни. За
констатирани несъответствия с изискванията на ЗЧАВ на операторите са издадени общо 14
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бр. предписания. Предписанията са изпълнени с изключение. По-голямата част от
сигналите (6 бр.) са приети на „зеления” телефон, четири (3 бр.) от тях са получени на ел.
поща пощата, три (3бр.) са получени по пощата и четири (4 бр.) са подадени лично.
Два от сигналите, проверени на място и счетени за основателни са за експлоатация на
инсталации, извършващи дейност с разтворители (лакиране), нерегистрирани в публичния
регистър на инсталациите, работещи с разтворители по реда на чл.30л от ЗЧАВ. При
проверките е констатирано, че изложеното в сигналите, по отношение регистрацията на
инсталациите за лакиране, отговаря на истината. Разпространение на характерната за тези
покрития миризма в при проверките не е установено. На законните представители
(„Мебели Тодоров“ ООД и „КЕШ-Красимир Христов“ЕТ) са съставени 4 бр. АУАН за
ползване на нерегистрирана инсталация, извършваща дейност с разтворители от обхвата на
прил.1 от Наредба 7/2003г. и за изпускане на неорганизирани емисии при условие, че
възможност за организирано изпускане има. При проведените в предприятието две
проверки са издадени предписания за:





внасяне на заявление за вписване на инсталацията в публичния регистър на
инсталациите, работещи с разтворители;
изграждане на изпускащи устройства, с височина съответстваща на изискванията на
Наредба 1/27.6.2005г.;
представяне на информация за количеството на вложените през 2016г. в производство
органични разтворители с цел определяме на приложимата емисионна норма;
провеждане на собствени периодични измервания за доказване на съответствието с
приложимата норма за допустими емисии (НДЕ).
Предписанията са изпълнени.

Четири (4бр.) от проверените през 2017г. сигнали са за емисии на прах и замърсяване
на прилежащи терени с дървесни частици (трици, талаш, стърготини), вследствие работата
на две инсталации за производство на пелети от масивна дървесина. Всички те са счетени
за основателни. При проверките (общо 7бр.) на обектите, намиращи се в индустриални
зони в с.Гложене, общ.Тетевен и в гр.Плевен, стопанисвани от „ИВИ-2008“ ЕООД и
„Валери Таков – Скорпио“ ЕТ, са издадени 6 предписания за





изграждане на изпускащи устройства, с височина съответстваща на изискванията на
Наредба 1/27.6.2005г.;
почистване на прилежащи терени;
мерки за предотвратяване на неорганизирани емисии;
предприемане на мерки за привеждане в съответствие с приложимата норма за
допустими емисии (НДЕ) и провеждане на собствени периодични измервания за
доказване на резултатите от предприетите действия..

За едната от инсталациите за производство на пелети, намираща се в с.Гложене,
общ.Тетевен, стопанисвана от „ИВИ-2008“ ЕООД е проведено извънпланово контролно
измерване на емисиите от прах, след смилане и сушене. На базата на протокола от
измерването, направено във връзка със сигнала от засегнати граждани, на оператора е
наложена текуща санкция за превишена НДЕ на прах в съответствие с изискванията на
чл.69 от ЗООС и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при
замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на
определени емисионни ограничения.
Предписанията са изпълнени с изключение на едно, за което на оператора е съставен
АУАН за непроведено емисионно измерване по предписание на КО.
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Един от проверените сигнали е за извършване на дейност, за която е необходимо
хладилно оборудване с оператор „Блу стар 93” ЕООД. Даденото предписание за
представяне на информация относно съдържание и видна хл. агенти в съоръженията, както
и за лицето, извършило монтиране на инсталациите. Същото не е изпълнено в указания
срок и е започната процедура по съставяне на АУАН.
При проверките на останалите жалби и сигнали, свързани с емисии във въздуха и
разпространение на неприятни миризми, изложените в тях данни и обстоятелства не са
констатирани, поради което същите са счетени за неоснователни. Проверените сигнали за
емисии на замърсители във въздуха са свързани основно с емисии на прах (организирани и
неорганизирани) от различни дейности и обекти, изгаряне на отпадъци за битово отопление
и др. През отчетния период е постъпил и един сигнал за „замърсяване на атмосферния
въздух с пушек и неприятна миризма”. При проверката на място, включително на
предприятие за регенериране на отработени масла „Полихим – СС” ЕООД, не е установено
посоченото в сигнала. Освен поставените условия в издаденото на инсталацията
комплексно разрешително, по предписание на РИОСВ – Плевен операторът изпълнява
допълнителна програма за действия и мерки за ограничаване/предотвратяване на емисиите
от неорганизирани източници на площадката на предприятието. През 2017 г. е извършена
още една внезапна извънпланова проверка на оператора. Не са констатирани
разпространение на интензивно миришещи вещества и неорганизирани емисии.

2.2. Води (Приложение 2)
2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на
Закона за водите (ЗВ).
При провеждане на контролната дейност по опазване на водите през 2017 г. са
проверени 86 обекта. Направени са 127 броя проверки на повърхностни водни обекти,
инсталации и дейности, от които се формират отпадъчни води, в това число площадки за
дейности с отпадъци. В плана за контролната дейност за 2017 г. са предвидени проверки на
74 бр. обекти. Планирани са общо 94 проверки, от които участие в 13 бр. проверки на
инсталации с комплексно разрешително, 4 бр. проверки на площадки за дейности с
отпадъци, 2 бр.проверки по изпълнение на условия в ОВОС.
Превантивният контрол по компонент води е свързан с участие на експертите в
екологични експертни съвети, участие в комплексни проверки по изпълнение на условия в
решения по ОВОС или преценка необходимостта от ОВОС и др. През отчетния период са
изготвени 148 вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и 13 становища по
искане на БДДР. През 2017 г. са проверени всички обекти, формиращи отпадъчни води,
предвидени с плана за контролната дейност. Последващият контрол на емитерите на
отпадъчни води е за проверка на изпълнението на дадени предписания.
През периода експертите от направлението са взели участие в три държавни
приемателни комисии на строежи за изграждане на ВиК инфраструктурата в района на
инспекцията, в междуведомствени комисии за проверка състоянието на водни обекти в
области Плевен и Ловеч и др.
 Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти
Контролът на обектите, които формират отпадъчни води и заустват в повърхностни
водни обекти се провежда по поречия. Плановите проверки през периода, общо 94 броя, са
разпределени както следва: поречие Вит – 31 броя, поречие Осъм – 34 броя, поречие Искър
– 21 броя, поречие Дунав – 3 броя, поречие Видима – 5 броя. От проверените 86 обекта
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през 2017 г., 51 бр. са с разрешително за ползване на воден обект за заустване, 13 обекта са
с комплексно разрешително, 22 обекта са без разрешително за заустване, за 19 от които не е
необходимо разрешително за заустване в повърхностен воден обект.
Направените през периода проверки са разпределени както следва:







55 бр. индивидуални планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води;
29 бр. индивидуални извънредни проверки;
участие в 24 бр. планови КПКД;
участие в 3 бр. извънредни КПКД;
участие в 13 бр. планови КПКЗ;
участие в 1 бр. извънредни КПКЗ.
Извънредните проверки, в т.число участие в КПКД и КПКЗ през 2017 г. са:







по жалби и сигнали – 10 броя;
последващ контрол – 6 броя;
по писма на БДДР и др.институции – 5 броя;
проверки на обекти със санкция – 5 бр.;
пломбиране савак на ПСОВ – 6 броя.

При проверките са дадени общо 24 бр. предписания за привеждане дейността на
обектите в съответствие с приложимите нормативни документи по околна среда. Изготвени
са 6 преписки по реда на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при
увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми, в това число
през 2018 г. е изготвена 1 бр. преписка за налагане на текуща санкция на „Премиум Фууд
България“ООД, считано от края на 2017 г. Издадени са 2 бр. НП за налагане на санкции по
чл.69 от ЗООС на емитери на отпадъчни води за превишаване на ИЕО определени в
разрешителните за заустване. Към края на 2017 г. две дружества имат текущи санкции по
ЗООС.
През 2017 г. са съставени 2 бр. АУАН по Закона за водите. Издадени са 2 бр. НП, които
са влезли в сила.
В резултат на направената оценка на риска, броят на обектите проверени през 2017г. е
намален. В сравнение с предходния период броят на проверените обекти за 2017г. е 86 при
90 за 2016 г., извършените комплексни проверки са 27 бр. при 26 бр. през 2016 г., дадените
предписанията са 24 бр. при 35 бр. за 2016 г., извънредните проверки са 33 бр. за 2017 г.
при 38 бр. през 2016 г. През 2017 г. са съставени 2 бр. АУАН, които са по-малко от
съставените 8 бр. АУАН през 2016 г. Текущите санкции по реда на ЗООС в края на 2017 г.
са 2 бр. и са съпоставими със санкциите в края на 2016 г. - 2 броя.
Приоритет в контролната дейност през отчетния период бяха проверки на обекти,
емитери на отпадъчни води от списъка, утвърден със Заповед № РД-733/ 15.12.2016 г. на
МОСВ. Съвместно с РЛ Плевен беше проведен мониторинг на отпадъчни води от 20 бр.
обекти. През периода не е извършено изпитване на отпадъчни води от 2 бр. обекти, тъй при
направените проверки обектите не са осъществявали дейност и нямат актуални
разрешителни за заустване. Контролният мониторинг на отпадъчни води от Гъскокланица
с.Йоглав е проведен в края на 2017 г., когато „Премиум Фууд България“ ООД получава
разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. При контролния
мониторинг на отпадъчни води през периода не са установени наднормени концентрации
на приоритетни и приоритетно опасни вещества в отпадъчните води на проверяваните
обекти. Констатирани са превишения на нормите по показателя общ N за ПСОВ Кнежа, по
общ P за ПСОВ Белене, единично отклонение по показателя манган за „Рафинерия Плама”
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АД. Установени са превишения на нормите в отпадъчните води от три предприятия, с
издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. В края на
отчетния период обектите с текущи санкции по ЗООС са 2 броя. През 2018 г. е изготвена
преписка за налагане текуща санкция на „Премиум Фууд България“ ООД, считано от
м.декември 2017 г. Протоколите от контролния мониторинг на отпадъчни води и
протоколите от контролната дейност на обекти с издадено разрешително за заустване са
въведени в информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на
водите.
 Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения.
На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, работят седем броя селищни ПСОВ
от населени места с над 10000 е.ж. – ПСОВ Плевен, ПСОВ Ловеч, ПСОВ Троян, ПСОВ
Кнежа, ПСОВ Луковит, ПСОВ Червен бряг и ПСОВ Белене. Работи едно пречиствателно
съоръжение за битови отпадъчни води от централната част на гр.Априлци и седем броя
ПСОВ в населени места от общините Луковит, Тетевен и Троян.
Отпадъчните води на гр.Плевен и промишлената зона на гр.Долна Митрополия се
пречистват в ПСОВ, находяща се в землището на с.Божурица. Станцията е с механично и
биологично стъпало. Биобасейните са в лошо техническо състояние и три от тях не се
ползват. Пречиствателната станция няма съоръжения за отстраняване на биогенни
елементи и резервоар за дъждовни води. Наличните съоръжения се поддържат в
изправност. При проведения собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води през
периода не са констатирани отклонения от ИЕО. През 2017 г. не са извършвани СМР по
проекта за реконструкция на ПСОВ Плевен.
ПСОВ Ловеч е с механично и биологично стъпало и инсталация за третиране на
фосфорната замърсеност. Съоръженията на пречиствателната станция се поддържат в
изправност. През 2017 г. на изход ПСОВ е установено единично превишение на ИЕО по
показателя общ фосфор.
ПСОВ Троян има съоръжения за механично и биологично пречистване, отстранява се
азот и фосфор от отпадъчните води. Съоръженията на пречиствателната станция се
поддържат в техническа и експлоатационна изправност. През 2017 г. на изход ПСОВ не са
установени наднормени стойности по изпитваните показатели.
ПСОВ Ябланица е с механично и биологично стъпало. На площадката на станцията има
съоръжения за обезводняване на генерираната утайка. При проведения собствен и
контролен мониторинг на отпадъчни води през периода не са установени наднормени
стойности по изпитваните показатели. Канализационната система на населеното място е
изградена частично. ПСОВ Ябланица се експлоатира от ВиК АД гр.Ловеч.
Кнежа е населено място с частично изградена канализационна мрежа и съществуваща
ПСОВ. Пречиствателната станция има необходимите съоръжения за пречистване на
отпадъчни води и обезводняване на генерираната утайка. На вход ПСОВ Кнежа постъпват
отпадъчни води с високо съдържание на общ азот и с нарушено съотношение на
замърсяването по БПК, азот и фосфор. И през 2017 г. отпадъчните води на изход ПСОВ не
отговарят на нормата по общ азот. Община Кнежа кандидатства за финансиране
изграждането на канализационни колектори в населеното място от ПУДООС. Намерението
на общината е подкрепено от РИОСВ - Плевен.
ПСОВ на гр.Червен бряг работи от края на 2015 г. Съоръженията се поддържат в
техническа и експлоатационна изправност. През 2017 г. на изход ПСОВ не са установени
наднормени стойности по изпитваните показатели. Предстои предаването на ПСОВ Червен
бряг на ВиК оператор за експлоатация.
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ПСОВ Белене е въведена в експлоатация в края на 2015 г. Съоръженията се поддържат
в техническа изправност. При проведения мониторинг на отпадъчни води през периода, на
изход ПСОВ са констатирани превишения на нормата по общ фосфор. На кмета на
общината е дадено предписание за осигуряване на необходимите консумативи за
отстраняване на фосфор. От м.септември не се констатират наднормени стойности по
изпитваните показатели. ПСОВ Белене не е предадена за експлоатация на ВиК оператор.
ПСОВ Луковит включва съоръжения за механично и биологично стъпало, има
съоръжения за обезводняване на генерираната утайка. За обекта има протоколи от
контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води. През отчетния период на изход
ПСОВ не са установени отклонения от ИЕО по изпитваните показатели.
Община Тетевен е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води от
Канализационна система с ПСОВ с.Глогово. Пречиствателната станция включва
съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчни води и изсушителни
полета за обезводняване на образуваната утайка. При планова проверка на обекта е
установено, че вторичният утаител не е изправен. На кмета на община Тетевен е дадено
предписание съоръжението да се приведе в изправност. Община Тетевен няма договор с
ВиК оператор за експлоатация и поддръжка на ПСОВ с.Глогово.
На територията контролирана от РИОСВ - Плевен, има пет населени места с изградена
канализационна мрежа без селищни ПСОВ, от които две населени места с над 10000 е.ж. –
гр.Тетевен и гр.Левски.
Ефективно работилите пречиствателни съоръжения за отпадъчни води по поречия през
периода са: за поречие Вит – 19 бр., поречие Осъм – 25 бр., поречие Искър – 14 бр.,
р.Видима – 2 бр. През 2017 г. някои от пречиствателните съоръжения за отпадъчни води не
са работили ефективно, за други БДДР е направила отказ за продължаване срока на
действие на разрешителните за заустване, по-големите от тях са:
 Поречие Вит
„Астарта” ООД гр.Плевен ползва цех за преработка на консервирани зеленчуци с.Бохот.
Цехът работи сезонно. На площадката на обекта има съоръжение за механично пречистване
на отпадъчни води. С решение на БДДР от края на 2016 г. е направен отказ за
продължаване срока на действие на разрешителното за заустване. При проверка на обекта
през 2017 г. не е проведен контролен мониторинг на отпадъчни води, поради това че
дружеството не извършва дейност и няма разрешително за заустване. В края на периода,
процедурата по издаване на разрешително за заустване, не е приключила.
„Кондов Екопродукция” ЕООД гр.София, стопанисва предприятие за производство на
млечни продукти в с. Старо село. За констатирани превишения на ИЕО по показателите
неразтворени вещества, БПК5, общ азот и общ фосфор в началото на 2017 г. на
дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС. През отчетния период
санкцията е намалена, поради намаляване на замърсяването. Размерът на санкцията е
изчислен за показателя общ азот, по които са установени наднормени стойности.
 Поречие Осъм
„Матев млекопродукт” ЕООД гр.Ловеч, стопанисва предприятие за производство на
млечни продукти в с. Горан. На площадката има съоръжения за механично пречистване на
отпадъчни води. С решение на БДДР от началото на 2017 г. е направен отказ за
продължаване срока на действие на разрешителното за заустване. При проверки на обекта
през 2017 г. дружеството не е извършвало дейност и не е проведен контролен мониторинг
на отпадъчни води. Дружеството обжалва отказа на БДДР за продължаване срока на
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен

26

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2017 г.

действие на разрешителното. В края на периода, процедурата по обжалване решението на
БДДР за отказ, не е приключила.
Предприятието за клане на птици с.Йоглав се ползва от „Премиум Фууд България“
ООД гр.София. На площадката на обекта има пречиствателна станция за механично и
биологично пречистване на отпадъчни води. През 2017 г. е в ход процедура по издаване на
разрешително за заустване на отпадъчни води от обекта в р.Осъм. Същата е завършена с
издаване на разрешително №13120068/06.12.2017г. с титуляр „Премиум Фууд България“
ООД. Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от обекта, при който са
установени превишения на ИЕО по общ азот. Направено е предложение за налагане на
текуща санкция на „Премиум Фууд България” ООД, считано от 19.12.2017 г.
 Поречие Видима
„Софарма” АД София, стопанисва фармацевтичен завод в с.Врабево, общ. Троян.
Отпадъчните води от обекта постъпват за пречистване в ПСОВ. В края на периода са
установени превишения на нормата по нефтопродукти, за което на дружеството е наложена
текуща санкция по чл.69 от ЗООС. На дружеството е дадено предписание да предприеме
действия за привеждане на отпадъчните води на изход ПСОВ в съответствие с нормата по
показателя АОХ. Срокът на предписанието не е изтекъл.
2.2.2 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с БД) и предприети мерки
при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване
на воден обект. Резултати.
През отчетния период в РИОСВ - Плевен са постъпили 10 бр. жалби и сигнали за
замърсяване на водни обекти. Те са свързани с работата на животновъдни обекти, с
дейности в имоти граничещи с водни обекти, обекти и жилищни сгради в населени места
без канализационна мрежа и др. Направени са проверки на място и са изготвени
констативни протоколи. Проверени са следните обекти:
Автомивка за едрогабаритна техника гр.Троян се стопанисва от „Круиз-2000“ ЕООД
гр.Троян. При проверка по сигнал е установено, че отпадъчните води от обекта след
каломаслоуловител заустват в канализационната мрежа на населеното място. На ползвателя
е дадено предписание да изпълни съоръжения за отвеждане на цялото количество
отпадъчни води в наличните пречиствателни съоръжения. Предписанието е изпълнено.
Автомивки в стоково тържище гр.Троян – 2 бр. се стопанисват от „Автоцентър“ ООД и
„Палар груп“ ЕООД. Дейността се осъществява в имоти, по договор с „Общински пазари“
ЕООД гр.Троян. Отпадъчните води от обектите заустват в канализацията на населеното
място. Представени са документи за ползване на обектите.
Жилищна сграда в м.Равнището, с. Дивчовото е собственост на физически лица. В
РИОСВ - Плевен е постъпил сигнал, за заустване на отпадъчни води от обекта в р.Боатин,
препратен по компетентност от РЗИ София. При проверката е установено, че в имота има
съоръжение за събиране на отпадъчни води от сградата. Не е установено наличие на канал
и заустване на отпадъчни води в реката.
В РИОСВ - Плевен е постъпил сигнал за замърсяване на р.Бели Осъм с фекални
отпадъци в района на хотел „Чифлика Палас Ризорт“ с.Чифлик. При направения оглед на
участък от реката, граничещ с обекта, не е установено наличие на отпадъци. Отпадъчните
води от хотелския комплекс постъпват в пречиствателно съоръжение. Генерираните утайки
периодично се почистват. Представени са фактури за извършената услуга. При проверката
е установено, че хотел „Чифлика Палас Ризорт“ с.Чифлик е с нов ползвател - „Куул
мениджмънт“ ООД гр.София. Дадено е предписание на дружеството да подаде заявление в
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БДДР за издаване на разрешително за заустване, което е изпълнено. Процедурата по
издаване на разрешителното не е приключена.
Самостоятелни стаи “Къщата“ с.Рибарица се стопанисва от „ВИГ Цанкова 2012“ ЕООД
гр.Тетевен. В РИОСВ - Плевен е постъпил сигнал за заустване на отпадъчни води от хотела
в р.Бели Вит. При направената проверка е установено, че в имота има налични шахти за
битови отпадъчни води, с канал преминаващ през общински път и имот собственост на
сигналоподателя. При проверката не е установено формиране и заустване на отпадъчни
води от обекта в реката. На дружеството е дадено предписание трайно да затвори канала за
отпадъчни води от имота към р.Бели Вит. Предписанието е изпълнено.
„Блянка“ ЕООД с.Чифлик стопанисва семеен хотел „Блян“, с.Чифлик, община Троян.
През 2017 г. в РИОСВ - Плевен е постъпил сигнал за изливане на замърсени води в реката
от бетоново пречиствателно съоръжение на хотел „Блян“, с. Чифлик. Извършена е
съвместна проверка с представители на БДДР Плевен и Община Троян. При проверката е
направен оглед на семеен хотел „Блян“ и участък на р. Козещица, приток на р. Бели Осъм в
урбанизираната територия на с.Чифлик. Не е констатирано заустване на отпадъчни води от
хотела. Същият има изградено локално пречиствателно съоръжение в границите на имота.
Отпадъчните води от ЛПСОВ на обекта периодично са извозвани от лицензирана фирма, за
което при проверката са представени документи. Констатирано е наличие на бетоново
съоръжение на десния бряг на р. Козещица, без видим отвор за вход и изход на отпадъчни
води, с неясна собственост. След установяване на незаконното строителство от Община
Троян е назначена Комисия за извършване на проверка на място и за предприемане на
действия по реда на чл. 224а и чл. 225а от Закона за устройство на територията. При
проверката, с участие на представител на РИОСВ Плевен, е съставен Констативен акт за
започване на административно производство по премахване на горепосоченото бетоново
съоръжение. Към момента има издадена Заповед на Кмета на Община Троян за
премахването на незаконния строеж.
„Амон Ра” ООД гр.София стопанисва Птицеферма за угояване на патици мюлари в
землището на с.Умаревци. Направена е комплексна проверка, по сигнал за миризма от
отглеждане на патици и източване на лагуни с отпадъчни продукти от дейността в съседни
имоти. Проверката е с участието на представител на ОДБХ Ловеч и Кмета на с.Умаревци.
Установено е, че на територията на фермата са налични съоръжения за отпадъчни продукти
от дейността на обекта, които са изправни и се ползват по предназначение. Не е установено
изтичане на отпадъчни продукти (отпадъчни води примесени с торов отпад) извън фермата,
в прилежащи земеделски земи. По време на проверката в границите на обекта е установено
наличие на специфична миризма, съпровождаща дейността. Не е усетена миризма в
жилищната част на населеното място. В хода на проверката управителят на „Амон Ра”
ООД декларира, че в периода предхождащ сигнала е извършено торене на земеделски земи
с торов отпад от фермата, след 4-месечен престои в тороемите. На дружеството е дадено
предписание да представи в РИОСВ - Плевен договор със земеделски производител за
оползотворяване на генерираните торови маси, в съответствие с правилата за добра
земеделска практика. Предписанието е изпълнено.
За постъпил в РИОСВ - Плевен сигнал, относно наличие на пяна в р.Осъм в
централната част на гр.Ловеч, еколозите на общини Троян и Ловеч са уведомени по
телефона и в същия ден са направили проверки, при които: за гр.Ловеч, в централната част
на града не е установена промяна в цвета на водата, умряла риба или наличие на неприятна
миризма; за гр.Троян в района на „Велде България“ АД е установено изтичане на оцветени
дренажни води от площадката на предприятието в р.Осъм. Предприети са действия и
изтичането е преустановено, което е констатирано от община Троян. При съвместна
проверка с БДДР е установено, че дружеството е предприело действия за трайно
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прекъсване връзката на канализационен клон за дренажни води от предприятието в р.Осъм.
Не е констатирано заустване на отпадъчни води от обекта в реката.
Дърводелски цех с.Добродан се стопанисван от ЕТ „КЕШ-Красимир Христов“.
Направена е комплексна проверка по жалба относно дейността на обекта. При проверката е
установено, че от обекта се образуват битови отпадъчни води, които заустват в изгребна
яма, до която не е осигурен достъп. На дружеството е дадено предписание съоръжението да
се приведе в изправност. Предписанието е изпълнено.
Във връзка с постъпило в РИОСВ - Плевен писмо от жител на с.Подем, община Долна
Митрополия, е извършена комплексна проверка за нерегламентирано заустване на битови
отпадъчни води от къщи в с.Подем, наличие на преливаща яма и незаконни рибарници
собственост на кмета на с.Подем. При направения оглед и от представената документация е
установено, че в с. Подем има частично изградена разделна канализация за битови
отпадъчни води и канализация за дренажни води от 1986 г. В канализацията за битови води
са включени отпадъчни води от съществуващи сгради – кметство, ресторант и сладкарница,
фурна, магазини и др., които заустват в септична яма с филтрационни полета. Дренажните
води заустват в открит отводнителен канал, до жп гара на с. Подем. Не е констатирано
преливане на септичната яма и замърсяване на терена около нея. Към момента на
проверката няма включване на нови обекти към вече изградената канализация за битови
води, не е установено наличие на водоем над селото.
През 2017 г. експерти на РИОСВ - Плевен са взели участие в съвместни проверки с
БДДР Плевен относно замърсяване на водни обекти.
Община Луковит е титуляр и на разрешително за заустване на отпадъчни води от
Канализационна система с ПСОВ с.Румянцево. По искане на БДДР, във връзка с постъпил
сигнал, е направена извънредна проверка на обекта. Дадени са предписания на кмета на
община Луковит да се извърши ремонт на дефектирали помпи и почистване на шахта и
канал на вход ПСОВ с.Румянцево. Предписанията са изпълнени.
Проверен е цех за безалкохолни напитки в гр. Кнежа, собственост на „Лисъ 1926“
ЕООД, гр. Кнежа във връзка с постъпил в БДДР Плевен сигнал за нерегламентирано
заустване на отпадъчни води от обекта и ползване на вода за производствени нужди от
кладенец. При проверката е установено, че обектът не осъществява производствена
дейност, водоснабдяването се осъществява от водопроводната мрежа на гр. Кнежа и
отпадъчните води заустват в канализационната мрежа на населеното място, за което има
договор с В и К оператора.

2.3. Почви (Приложение 3)
2.3.1. Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни
за употреба препарати за растителна защита
Към 01.01.2017 г. на територията, контролирана от РИОСВ-Плевен има 66 склада (5 от
тях централизирани) и 54 броя Б-Б куба, в които се съхраняват негодни и излезли от
употреба продукти за растителна защита (негодни ПРЗ).
През 2016 г. РИОСВ - Плевен изпратила писма до кметовете на 16 общини (10 в област
Плевен и 6 в област Ловеч), на територията на които има складове, включени в проект
„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за
растителна защита с изтекъл срок на годност” по Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество, с предписания за:
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изготвяне и представяне в срок до 01.09.2016 г. в РИОСВ - Плевен мерки за
осигуряване на безопасно законосъобразно съхранение на негодните и излезли от
употреба продукти за растителна защита в складовете за негодни и излезли от употреба
продукти за растителна защита (ПРЗ), намиращи се на територията на общината;
регулярно (1 път в месеца и при необходимост от предприемане на мерки)
предоставяне в РИОСВ - Плевен на информация за изпълнение на набелязаните от
Общината мерки.
-

Кметовете на общините, на територията, на които има складове, включени в проекта по
Българо-Швейцарската програма за сътрудничество докладват регулярно в РИОСВ Плевен.
В резултат на извършените през 2017 г. проверки и дадени предписания, е постигнато
следното:
- Променено е състоянието на 2 склада от лошо в добро: извършени са ремонтни
дейности, почистена е тревната и храстовидна растителност около тях, оградени са и са
поставени знаци за опасност.
- Негодните ПРЗ от склада в с. Староселци (включен в проекта по Българо-Швейцарската
програма), за който е констатирано, че е в много лошо състояние, предпоставка за
замърсяване компонентите на околната среда и опасен за здравето на хората, са
предадени по договор на „Сириус Стар БГ” ЕООД, а складът е почистен и саниран.
- Възстановена е целостта на мазилката на северната стена на сградата на
централизирания склад в с. Татари, общ. Белене.
- Община Плевен е уведомила БалБок Инженеринг АД, които извършват гаранционното
обслужване на ББ кубовете, относно нарушена цялост на покритието на два от ББ
кубовете.
В РИОСВ - Плевен се поддържа актуална база данни за състоянието на складовете,
включително централизирани и контейнери тип Б-Б куб, собствеността им, извършена
класификация на отпадъци от ПРЗ, документи за извършени дейности с отпадъци от ПРЗ,
включително ремонт на складове и огради, охрана и контрол, извършени проверки-планови
и от комисии. Поддържа се и информация за водената кореспонденция с институции доклади, справки, изпращане на информация за решаване по компетентност, писма във
връзка с уточняване на собствеността, заповеди, постановления на Прокуратура, сигнали и
други.
2.3.2.Оценка на състоянието на почвите, мониторинг
Във връзка с опазването на компонент почви от увреждане, през 2017 г. са извършени
27 проверки на 25 обекта:
- 25 планови проверки, от които 24 бр. са индивидуални и 1 бр. е КПКД по води и почви.
Дадени са 9 предписания, които са изпълнени;
- 2 извънредни проверки на склад за съхранение на негодни ПРЗ, които са последващ
контрол по изпълнение на предписания.
Също така е взето е участие в 17 планови комплексни проверки:
- 11 проверки на обекти с издадени КР във връзка с контрол по изпълнение на условия в
КР по компонент почви, вкл. мониторинг на почвите;
- 6 проверки на обекти с решения по ОВОС или решения за преценяване на
необходимостта от ОВОС, като 4 са и по компонент земни недра (ЗН), във връзка с
контрол по изпълнение на условия и мерки по опазване на почвите и ЗН.
Проверени са следните 25 обекта:
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– 20 обекта за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна
защита (ПРЗ): 3 площадки с общо 53 контейнери тип Б-Б куб, 5 централизирани склада
и 12 склада. При проверките са дадени 9 предписания, които са изпълнени.
В т. 2.3.1 от отчета и в Справка 3.2. е описан подробно осъществения през 2017 г.
контрол на складовете и Б-Б кубовете. За сравнение през 2016 г. са извършени 11 проверки
на 8 обекта (8 планови на 3 площадки с 53 контейнери тип Б-Б куб и 5 централизирани
склада, както и 3 извънредни проверки на централизирания склад за негодни ПРЗ в с.
Карлуково, общ. Луковит по 2 сигнала и 1 е последващ контрол).
- 3 обекта за добив на нефт и/или газ, от които 2 бр. на ПДНГ АД и 1 бр. на неизползваем
сондаж за добив на газ в с. Деветаки, общ. Ловеч. При проверките не е констатирано
замърсяване на почви. При проверките не е констатирано замърсяване на почви. За
сравнение през 2016 г. са проверени 5 обекта (4 бр. на ПДНГ АД и 1 неизползваем
сондаж за добив на газ в с. Деветаки, общ. Ловеч, както и 1 проверка по сигнал, касаещ
замърсяване от нефтопровод).
Проблем по опазването на компонент почви от замърсяване с нефтопродукти е липсата
на предприемане на действия от страна на Министерство на енергетиката за трайно
решаване на въпроса с неизползваем сондаж за добив на природен газ на територията на
област Ловеч, а именно: периодично изтичане на газ и/или газов кондензат, водещо до
евентуално замърсяване на почви и почистване на замърсен терен. Община Ловеч
осъществява контрол върху незаконния добив съгласно ЗПБ, издадена е заповед от Кмета
на община Ловеч кметският наместник на с. Деветаки да упражнява контрол и
ежеседмично да докладва на кмета на общината.
- площ с изхвърлени нефтопродукти в землището на гр. Левски. Даденото през 2015 г.
предписание за почистване на терена не е изпълнено, тъй като тече досъдебно
производство по случая.
- 1 животновъден обект за отглеждане на патици мюлари във връзка с правилното
съхранение на формирания от животновъдната дейност торов отпад - КПКД по води и
почви. При плановата проверка не е констатирано замърсяване на почви с пресен торов
отпад.
Взето е участие в 17 планови комплексни проверки, от които 11 проверки на обекти с
издадени КР във връзка с контрол по изпълнение на условия в КР по компонент почви, вкл.
мониторинг на почвите и 6 проверки на обекти с решения по ОВОС или решения за
преценяване на необходимостта от ОВОС, като 4 са и по компонент земни недра (ЗН).
Констатирано е, че условията в КР се изпълняват, като някои от операторите са пристъпили
към актуализиране на КР във връзка с новите нормативни изисквания или проблеми с
базовото състояние на почвите. Също така е установено, че поставените в решенията или в
преценките за преценяване на необходимостта от ОВОС условия и мерки, касаещи
почвите, се изпълняват.
Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 111 броя
вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ, вкл. по проекти за рекултивация
на стари депа за ТБО.
През 2017 г. Регионална лаборатория – Плевен е изпълнила утвърдените програми за
почвен мониторинг от Изпълнителния директор на ИАОС, описан в Справка 3.5 от отчета.
По мониторинг І ниво – широкомащабен мониторинг са наблюдавани 8 пункта.
Изпитването на почвените проби за тежки метали (ТМ), органични замърсители и
пестициди ще бъде готово до 15.05.2018 г. съгласно програмата. По почвен мониторинг ІІниво – вкисляване през 2017 г. са наблюдавани пунктовете в Горни Дъбник,
Гривица/Беглеж-нов пункт, Ракита/Телиш-нов пункт и във Велчево. Изпитването на
почвените проби е готово и протоколите с резултатите са внесени в РИОСВ-Плевен. По
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен

31

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2017 г.

почвен мониторинг ІІ-ро ниво – засоляване през 2017 г. са заложени за наблюдение 3
пункта: в Дъбован, Загражден и Брест/Горна Студена-нов пункт. Изпитването на почвените
проби е готово и протоколите с резултатите са внесени в РИОСВ – Плевен. Съгласно
утвърдените програми за 2017 г. оценката и анализа на получените резултати се извърша от
отдел „МБРГЕП“ към ИАОС в срок до 1 месец от постъпването на данните от
информационната система.
Във връзка с изпълнение на програмата за почвен мониторинг – ІІІ ниво – локални
почвени замърсявания - 2017 г. към ИАОС, през м. декември 2017 г. в ИАОС е
предоставена актуална информация за състоянието на складовете за съхранение на негодни
и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) (регистри) на територията на
област Плевен и област Ловеч. Информацията е изготвена съвместно с експерт по опасни
отпадъци в РИОСВ – Плевен, след получаване на информация от кметовете на общините и
съгласуването й с РД ПБЗН Плевен и Ловеч и ОДБХ Плевен и Ловеч.
2.3.3. Рекултивации
През 2017 г. няма приети рекултивации на обекти, с изключение на стари депа за
отпадъци, които се отчитат в Справка 4.6 Управление на отпадъците, Депа.
2.3.4.Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/
сигнали
През 2017 г. не са извършвани проверки по сигнали и жалби по компонент почви.
Получени са 3 жалби и 6 сигнала, които са препратени по компетентност на съответните
институции. За резултатите от проверките е уведомена писмено РИОСВ – Плевен, както и
подателите на жалбите и сигналите.

2.4. Управление на отпадъците (Приложение 4)
2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на:
През 2017 г. са извършени 543 проверки на обекти, генериращи и третиращи
производствени, опасни, битови и строителни отпадъци. От тях:
 485 са индивидуални проверки; (238 - планови и 247 – извънредни)
Експертите по УО са участвали в 83 комплексни проверки, от които:
 66 - по повече от един компонент или фактор на околната среда (58 - планови и 8 –
извънредни) и
 17 - на обекти с издадени комплексни разрешителни.
При проверките са дадени 212 предписания за привеждане на дейностите по третиране на
отпадъци в съответствие с екологичните изисквания, от които:
 188 са дадени при индивидуални проверки;
 24 - при комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната
среда и
 4 - при проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни.
За констатирани нарушения по Закона за управление на отпадъците и подзаконовата
нормативна уредба по прилагането му са съставени 20 АУАН. Общата сума на наложените
глоби и имуществени санкции е 30800 лв.
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Общият брой извършени индивидуални и комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (526 бр.) са със 252 бр. повече от планираните за
отчетния период - 276 бр.
От извършените 244 извънредни индивидуални проверки, 7 са по постъпили жалби, 27
– по постъпили сигнали, 110 – по заповед на МОСВ, 30 – по искане на МВР, 45 – за
осъществяване на последващ контрол по дадени предписания и 26 – други (във връзка с
подадени заявления за издаване на документи по чл.35 от ЗУО, контрол на условия от
издадено разрешение за дейности със строителни отпадъци на площадка на генератора,
проверки във връзка с преустановяване образуване на отпадъци и прекратяване на
класификацията им, проверки по документи на дружества транспортиращи отпадъци,
идентифицирани нови обекти, по възражение за АУАН).
Извършените извънредни проверки съставляват 49,91 % от общия брой на проверките
през 2017 г. От тях: Проверките по заповед/писмо на МОСВ и за осъществяване на
последващ контрол са основание за извършване съответно на 45,08 % и 17,86 % от общия
брой извънредни проверки по управление на отпадъците през 2017 г. Проверките по искане
на МВР и по постъпили жалби и сигнали съставляват съответно 12,30 % и 13,93 %. В графа
„Други“ (10,65 %) най-голям дял се пада на проверките по във връзка с преустановяване
образуване на отпадъци и прекратяване на класификацията им подадени заявления за
издаване или прекратяване на документи по чл.35 от ЗУО.
През 2017 г. са извършени повече проверки в сравнение с 2016 г.– 543 бр. спрямо 484
бр.
 Битови отпадъци
Във връзка със задълженията на местната администрация свързани с управлението на
битовите отпадъци и на основание чл.113, ал.2 от ЗУО е извършен контрол в 19 – те общини
на територията на РИОСВ - Плевен.
Регионални системи за управление на отпадъците
През 2017 г. на територията на РИОСВ - Плевен действащи са пет Регионални системи
за управление на отпадъците, три от които са изградени с финансиране от ОП „Околна
среда 2007-2013г.” и са в редовна експлоатация от 2016 г.
Действащите съоръжения и инсталации, представляващи елементи от изградените
Регионални системи за управление на отпадъците са както следва:
„Регионален център за управление на отпадъците гр. Плевен”, обслужващ
общините Плевен, Гулянци, Д.Дъбник, Д.Митрополия, Искър, Пордим:
- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 785 500 т.;
- Сепарираща инсталация, за предварително третиране на смесени битови отпадъци, в
т.ч.
- лентови транспортьори, балистичен сепаратор – тип барабанно сито и балираща
машина, с капацитет 173 398 т/ год.;
- Инсталация за компостиране в открити купове, капацитет 12 000 т/ год. и 42,1 т/ 24ч.
- Център за предаване на отпадъци (ЦПО) с капацитет 200 т/год за опасни отпадъци от
домакинства.
„Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/ площадка с. Санадиново, обслужваща общините Левски, Никопол, Белене, Свищов и
Павликени:
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Сепарираща инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, с
капацитет 15 т/час или 29150 т/г.
- Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с капацитет 57,84 т
/24ч или 13 882 т/г.
- Клетка № 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 101 775 т.
-

„Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, обслужващ
общините Луковит, Тетевен, Роман, Ябланица и Червен Бряг:
- Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 167 700 т.;
- Площадката за открито компостиране на „зелени отпадъци” с капацитет 10 т/ 24 ч;
- Общинския събирателен център - обособена площадка оборудвана със специализирани
контейнери.
Другите две Регионални сдружения на общини имат изградени само Регионални
съоръжения за депониране на неопасни отпадъци.
Регионално депо (РДНО) Троян, за общините Троян и Априлци се експлоатира от 2002
г. и включва 2 клетки за депониране на отпадъци, с общ капацитет 191560 т. и стопански
двор. Регионално депо (РДНО) Ловеч, за общините Ловеч, Летница и Угърчин е изградено
по проект от 2001 г. и включва 1 клетка за депониране на отпадъци, с капацитет 399293 т.
и стопански двор. Водещите общини от двата региона са предприели действия за
проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура, инсталации и съоръжения за
развитие и усъвършенстване на регионалните системи за управление на отпадъците.
Развитие на общинските системи за разделно събиране на битови отпадъци
Във връзка със задълженията за изграждане на системи за разделно събиране на
отпадъци от домакинствата и степента на развитие на системите за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и др. са извършвани регулярни проверки в
общините. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗУО, десет от общините на територията на РИОСВ Плевен имат задължения за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, а шест от тях – за осигуряване на площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.
Общините изпълняват задълженията си относно разделното събиране на масово
разпространените отпадъци от домакинствата чрез сключване на договори с организации
по оползотворяване и/или лица, притежаващи необходимите разрешения. През 2017г. е
увеличен броя на общините в които има действащи системи за разделно събиране на
отпадъци от хартия, картон, пластмаса, основани на договори с организации по
оползотворяване на отпадъци от опаковки. Броят на общините с такива договори са
четиринадесет – с три повече спрямо 2016г.
В седем общини са осигурени площадки по чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО за безвъзмездно
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци,
опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000
жители на територията на общината. В 3 общини /Плевен, Луковит, Тетевен/ са въведени в
действие такива площадки, като елементи от РСУО, в 4 общини /Кнежа, Ч.бряг, Ловеч,
Левски/ е сключен договор с оператори на съществуващи площадки, притежаващи
необходимите разрешения, а 1 община е осигурила площадка - общинска собственост.
За разделно събиране на други масово разпространени отпадъци от домакинствата
(НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.), в 13 общини са сключени договори с организации по
оползотворяване на различните видове МРО, а 5 общини имат и договори с дружества,
притежаващи необходимите разрешения за дейности с такива отпадъци.
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Прилагане на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
През 2017г. на територията на РИОСВ – Плевен действащи са единствено 5-те
регионални депа за обезвреждане на неопасни отпадъци в РСУО.
Във връзка с актуалното състояние на депата, експлоатацията им и спазването на
нормативните изисквания, са извършени 13 проверки на общински депа за битови
отпадъци с преустановена експлоатация и е взето участие в 5 комплексни проверки на
регионалните депа.
От старите общински депа, заведени в регистъра на ИАОС 13 са с преустановена
експлоатация, 3 са с приключени дейности по изпълнение на техническа и биологична
рекултивация, а за 1 общинско депо (Ловеч) са изпълнявани дейностите по техническа
рекултивация – етап I от изпълнение проекта за крайна рекултивация на терена. Във връзка
с това е участвано в 2 ДПК за строежи и 1 междуведомствена комисия за окончателно
приемане рекултивацията на депа. Взето е участие в комисии:
- по Заповед на Кметове на общини във връзка с утвърждаване на терени за
рекултивацията на общинските депа – 3 бр.;
- за отчитане изпълнението на дейности /етапи от проекта за техническа рекултивация на
старо депо Ловеч, финансирани от ПУДООС – 2 бр.
За 13-те общински депа с преустановена експлоатация общините са предприели
действия за изготвяне и реализиране на проектите за крайна рекултивация на терените,
които включват изпълнение на дейности за: техническа рекултивация на депото - етап I;
биологична рекултивация на нарушения терен - етап II и отгледни мероприятия за ново
засадената растителност на терена за 3-годишен период - етап III. През 2017 г. са изготвени
3 бр. становища за съгласуване на проекти за рекултивация на общински депа.
Одобрено е финансирането от ПУДООС на 2 проекта за рекултивация, 5 проекта
очакват решение за финансиране, 1 е в процес на подготовка, 5 са в процедура по
съгласуване или актуализация и на проектите.
През отчетния период е извършван контрол и ежемесечна обработка на информацията
по изпълнение задълженията на общините - собственици на депа да заплащат дължимите
месечни отчисления, съгласно разпоредбите на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. На сайта на РИОСВ
регулярно (до 10-то число на м. I, IV,VI, X) е публикувана тримесечната справка по чл. 29
от Наредба № 7/19.12.2013 г. за приведените месечни отчисления за депата в сметката на
РИОСВ. Изпратени са 6 справки за ПУДООС относно пълния размер на обезпеченията и
натрупани отчисления по чл. 60 ЗУО от общини.
Изготвени са 25 решения за разходване на средства от натрупани отчисления от
общините в сметката за чужди средства на РИОСВ – Плевен; писмени отговори на общини
относно реда за разходване на отчисления – 3 бр.; уведомление по чл. 9 от Наредба № 7,
актуализация обезпеченията по чл. 60 от ЗУО. Издадени са и 6 заповеди за намаляване
отчисленията, дължими от общините по чл. 64 от ЗУО.
Контрол за предотвратяване нерегламентирани замърсявания (локални сметища)
с отпадъци
На основание Заповед № РД-111/ 10.02.2017 г. на МОСВ са изпратени предписания до
кметовете на 19-те общини за предприемане мерки за недопускане замърсяване на речните
легла и е изпратена информация по т.1.1. на ККД. Създадена е организация за извършване
на проверки по Заповед № РД-111/ 10.02.2017 г. на МОСВ и е изготвен график за
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен

35

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2017 г.

планираните проверки на речни легла и във връзка с контрола по чистотата на пътната
мрежа (чл.12 от ЗУО).
В периода 3 април – 2 май 2017 г., съгласно изготвения график, експерти на РИОСВПлевен са извършили проверки за наличие на замърсяване с отпадъци (локални сметища)
на участъци от речните легла и прилежащите им територии, разположени на територията
на 19-те общини. При извършените проверки в землищата на 119 селища, в проверените
участъци от речните легла не са установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци.
Констатирано е, че от страна на общинската администрация са предприети мерки за
поддържане чистотата на речните корита и за изпълнение предписанията, дадени на
Кметовете на общините. Изпратен обобщен доклад в МОСВ за извършените проверки на
речните легла по Заповед № РД-111/10.02.2017 г. на МОСВ, направените констатации,
предприети мерки и резултати. Приложени са копия от съставените констативни
протоколи.
При проверките са направени 6 предписания за почистване на открити замърсявания с
отпадъци (локални сметища) на участъци от общинската пътна мрежа и прилежащите им
територии, разположени на територията на 6-те общини: Луковит, Пордим, Искър, Червен
бряг, Тетевен и Троян. Извършени 6 извънредни проверки като последващ контрол по
изпълнение на направените предписания за почистване на откритите локални
замърсявания. Констатирано е, че предписанията са изпълнени в срок и откритите през
месец април 2017 г. локални замърсявания с отпадъци са почистени.
В последващия период от страна на РИОСВ – Плевен е извършван регулярен контрол за
наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (локални сметища) в прилежащите
територии на реките. До края на годината са извършени още 12 проверки, съчетани с
реализиране на планови проверки на други обекти или с извънредни проверки по сигнали
касаещи замърсявания с отпадъци, с последващ контрол по пътната мрежа и др. При
проверките са констатирани локални замърсявания с отпадъци и са дадени 7 предписания с
конкретни срокове за почистване на констатираните замърсявания. При последващия
контрол е установено, че предписанията са изпълнени в срок и откритите локални
замърсявания с отпадъци са почистени.
 Строителни отпадъци
През 2017 г. на територията на РИОСВ - Плевен няма изградени специализирани
депа и стационарни инсталации за третиране на строителни отпадъци. 4 юридически лица
притежават документ по чл. 35 от ЗУО за третиране на строителни отпадъци – на ЕТ
„Евстати – Евстати Димитров“ е издадено разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО за дейности
с кодове R10 и R12; на „Евробилд“ ООД, „Ростер“ ООД са издадени регистрационни
документи за дейности R5, R12 и R13, на ДП „НК "Железопътна инфраструктура“
регистрационен документ № 08-РД-313-00 от 27.01.2017 г. за третиране на отпадъци от
бетон в инсталация с мобилна челюстна трошачка, с максимална производителност 400 т/
час. Дейностите могат да бъдат извършвани на временни строителни площадки,
собственост на възложителите на услугата, въз основа на писмен договор. През отчетния
период дейност на територията на РИОСВ - Плевен с мобилни трошачки е извършвала
„Ростер“ ООД.
 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни
торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни
средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми
Отпадъци от опаковки и полимерни торбички:
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За отчетния период са извършени 97 проверки на лица, пускащи на пазара опаковани
стоки, в.т.ч:
 Извършени са 12 извънредни проверки на лица, които не са изпълнили задълженията си
по чл. 14 от ЗУО за 2016 г. Осъществен е контрол по изпълнение на заповедите на
министъра на околната среда и водите - дадени са предписания за заплащане на
дължимата продуктова такса в ПУДООС;
Проверени са 45 търговски обекта за пускане на пазара на полимерни торбички относно
изпълнение на задълженията им по чл. 14 от ЗУО, наличие на изградена депозитна или друг
вид система за многократна употреба на опаковки и приемане обратно без заплащане от
крайните потребители на използваните опаковки, както и контрол по по спазване на
изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова
такса, по отношение на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване.
 Извършени са 3 бр. проверки на подизпълнители на организации по оползотворяване на
отпадъци от опаковки.
От извършената през 2017 г. контролна дейност на обекти, генериращи и извършващи
дейности по съхраняване и предварително третиране на масово разпространени отпадъци
от опаковки се констатира следното:
За площадките, има издадени от РИОСВ - Плевен разрешения за дейности с отпадъци
по реда на чл. 67 от ЗУО и регистрационен документ г. за извършване на дейности по
събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от опаковки с кодове и
наименование съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците 15 01 01 хартиени и
картонени опаковки; 15 01 02 пластмасови опаковки и 15 01 07 стъклени опаковки.
Установено е реално събиране на отпадъци от опаковки. Събраните отпадъци се
съхраняват разделно преди предаване за последващо третиране;
Води се отчетност за събраните, съхранени и предварително третирани отпадъци;
На територията на РИОСВ – Плевен няма лица, изпълняващи индивидуално
задълженията си по чл. 14, ал. 1 от ЗУО.
Негодни за употреба батерии и акумулатори:
В изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за
батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, през 2017г. са
извършени 2 бр. проверки на място на лица, вносители на батерии. Дадени са предписания
за заплащане на лицензионни възнаграждения и предоставяне на необходимата
документация, които са изпълнени.
От извършената през 2017 г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по
съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори може да се обобщи следното:
Дейности по съхраняване и третиране на НУБА на територията на РИОСВ - Плевен са
разрешени на 51 площадки.
През 2017 г. са извършени 39 бр. проверки на лица с издаден документ по чл.35 от ЗУО
за дейности по съхраняване на НУБА.. Две от проверките са на подизпълнител на ООп за
НУБА;
От извършените проверки, 8 са в рамките на комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда;
Не са съставяни АУАН за установено нерегламентирано съхранение и третиране на
НУБА
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Налични НУБА са констатирани на територията на 32 площадки, 2 от които са на
подизпълнители на ООп на НУБА („Индустриални суровини“ ООД и „Феникс Инверс“
ООД). Събраните НУБА се предават за последващо третиране при условията на сключени
договори. Дейностите се отразяват в отчетните книги.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване:
През отчетния период, във връзка с прилагане на Наредбата за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване, са извършени 5 проверки на място на лица,
производители и вносители на електрическо и електронно оборудване. Дадени са
предписания за заплащане на лицензионни възнаграждения и предоставяне на
необходимата документация.
От извършената през 2017г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по
съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване може да се направи следното обобщение:
Дейности по съхраняване и третиране на ИУЕЕО на територията на РИОСВ - Плевен са
разрешени на 56 площадки. При извършените проверки по спазване условията от
издадените документи по чл.35 от ЗУО е установено, че налично ИУЕЕО има на
територията на 24 площадки, 1 от които е на подизпълнител на ООп за ИУЕЕО.
През 2017 г. са извършени 27 проверки на лица с издаден документ по чл.35 от ЗУО . От
извършените проверки, 23 са планови и 4 са извънредни (2 в рамките на специализирани
полицейски операции, 1 за осъществяване контрол върху трансграничния превоз на
отпадъци и 1 по подадено заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци). От
плановите проверки, 4 са в рамките на комплексни проверки по повече от един компонент
или фактор на околната среда;
Не са съставяни АУАН за констатирано нерегламентирано третиране на ИУЕЕО;
На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен няма разположени автоматизирани
инсталации за разкомплектоване на ИУЕЕО Лицата, приемащи ИУЕЕО отделят ръчно
части за повторна употреба или метални части за предаване като скрап.
Не е констатирано приемане на ИУЕЕО с цел предаването му като цял уред за повторна
употреба.
При извършената проверка на „Феникс Инверс” ООД в качеството му на лице,
сключило договор с организация по оползотворяване, като подизпълнител, извършващо
дейности по събиране и третиране на ИУЕЕО е осъществен контрол върху начина на
съхранение и третиране на ИУЕЕО, воденето на отчетност, наличието на договори за
приемане и предаване на ИУЕЕО и компоненти от него и др
На дружеството е съставен АУАН, в качеството му на лице, извършващо дейности с
отпадъци от ИУЕЕО, за неизпълнено условие в КР, като количеството събрано и третирано
ИУЕЕО на площадката на „Феникс Инверс” ООД- значително е превишило разрешените в
КР количества .
Излезли от употреба моторни превозни средства:
На територията на РИОСВ - Плевен, 45 юридически лица имат издадени разрешения за
извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства на 61 площадки
– 58 бр. като центрове за разкомплектоване и площадки за съхраняване и 3 бр. само като
площадки за съхраняване. В изпълнение изискванията на чл.70, ал.2 и чл.72, ал.2 от Закона
за управление на отпадъците, те са проверени в рамките на контрола по разрешителния
режим. От извършената през 2017г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по
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съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства
могат да се направят следните обобщения и изводи:
През 2017 г. са извършени 45 планови проверки на лица с издаден документ по чл.35 от
ЗУО за дейности по третиране на ИУМПС. При участие в специализирани полицейски
операции с представители на ОД на МВР, ТД на НАП, Инспекция по труда, общини и др.
институции и във връзка с постъпили сигнали, през първото полугодие на 2017 г. са
проверени 15 лица с документ по чл.35 от ЗУО. Извършени са и 23 проверки на площадки
без документ по чл.35 от ЗУО, от които:
 13 в рамките на специализирани полицейски операции с участието на различни
институции: ОД на МВР, ТД на НАП, общини и др.;
 4 са във връзка с постъпили жалби и сигнали;
 6 – за осъществяване на последващ контрол.
За установените нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС) са съставени 11 АУАН – 10 бр. от РИОСВ - Плевен и 1 – от Община
Плевен. От съставените от РИОСВ - Плевен АУАН, 9 са на физически лица и 1 на
юридическо лице.
От извършената през 2017 г. контролна и административнонаказателна дейност на лица,
извършващи нерегламентирани дейности с ИУМПС, могат да се обобщят следните
констатациите от проверките на място:
Дейностите се извършват основно от физически лица в имоти, частна и общинска
собственост;
Извършва се предварително третиране (разкомплектоване) на ИУМПС до части втора
употреба, които са предмет на търговски сделки и за които не се издават изискуемите
документи;
Предварителното третиране се извършва по начин, които не отговаря на нормативните
изисквания за опазване на околната среда по отношение на разрешителния режим за
дейности с отпадъци, отреждането на имотите, наличието на минимални технически
изискания за осъществяване на дейността.
Отработени масла:
През отчетния период, във връзка с прилагане на Наредбата за отработените масла е
извършена 1 проверка на място на дружество – директен вносител на масла. Проверени са
документите, удостоверяващи начислените и платени лицензионни възнаграждения за
масла през 2017г.
От извършената през 2017г. контролна дейност на обекти, извършващи дейности по
съхраняване и третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти могат да се
направят следните изводи:
Дейности по съхраняване и третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
са разрешени на 32 площадки с документи по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, в т.ч. 28 центрове за
разкомплектоване на ИУМПС. При извършените проверки по спазване условията от
издадените документи по чл.35 от ЗУО е установено, че налични отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти има на територията на 4 площадки, 1 от които е на
подизпълнител на ООп на отработени масла.
На територията на РИОСВ - Плевен, 2 фирми имат издадени разрешения за рафиниране
на отработени масла чрез ректификация и последваща очистка: едната с разрешение за
дейности с отпадъци – „Мотор ойл енд трейдинг“ ООД, а другата с издадено комплексно
разрешително – „Полихим СС“ ЕООД.
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„Полихим СС” ЕООД е сключило договори с „Ойл Рециклейшън” ЕООД и „Екоривейс
ойл“ АД, в качеството му на “изпълнител”, който извършва третиране на отработени масла
в инсталация с издадено комплексно разрешително. Проверени са местата за съхраняване
на събраните отработени масла и водената за тях отчетност.
През 2017 г. „Мотор ойл енд трейдинг“ ООД не е осъществявало дейност.
При осъществяване на плановия контрол са проверени и генератори на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти. При проверките е изисквано осигуряване на
екологосъобразно съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, водене
на отчетност и предоставяне на договори за предаването им на фирми с документ по чл.35
от ЗУО.
Не са съставяни АУАН за установено нерегламентирано третиране на отработени
масла.
Излезли от употреба гуми:
През 2017 г. са извършени 5 проверки на място на автосервизи, в които се извършва
продажба и смяна на гуми. Проверени са възможностите за приемане на излезлите от
употреба гуми от крайните потребители, воденето на отчетност по реда на Наредба № 1 за
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и
реда за водене на публични регистри, наличието на договори за предаване на ИУГ. В
рамките на плановия контрол по чл.72, ал.2 от ЗУО са проверени и всички площадки (48
бр.), вписани в документи по чл.35 от ЗУО за третиране на излезли от употреба гуми.
Осъществен е контрол на фирма, с издадено разрешение за извършване на пиролиза на
излезли от употреба гуми, която до момента не е въведена в експлоатация съгласно Закона
за устройство на територията.
Извършена проверка на място и по документи на търговски обект - “Медина мед”ООД,
в качеството му на подизпълнител на организация по оползотворяване на излезли от
употреба гуми „Екомедиана-2010” АД, съгласно сключен договор от 04.10.2010г. за
събиране, транспортиране, временно съхранение, рециклиране и оползотворяване на
отпадъци с код и наименование 16 01 03 излезли от употреба гуми. Констатирано е, че на
територията на търговския обект се извършва продажба на нови автомобилни гуми и смяна
на гуми. Определени са места и съдове (контейнери) за съхранение на излезлите от
употреба гуми.
Извършена е проверка на място и по документи на търговски обект – Агрина ЕООД,
осъщвствяваща ВОП и продажба на нови гуми.
Продуктови такси:
На база извършените през 2017 г. проверки се констатира, че по- голямата част от
фирмите изпълняват задълженията си по наредбите, регулиращи управлението на масово
разпространените отпадъци чрез участие в колективни системи, сключвайки договори с
организации по оползотворяване и съответно е намалял броят на тези, които заплащат
продуктова такса в ПУДООС.
През 2017 г. РИОСВ – Плевен е извършила 43 проверки на лица, пускащи на пазара
опаковани стоки. При проверките е осъществен контрол на документация по Наредбата за
определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса – месечни справкидекларации и справки по приложения в специализираните наредби, проверени са фактури и
платежни нареждания и съответствието им с първични счетоводни документи Извършени
са 12 извънредни проверки, на лицата, които не са изпълнили задълженията си по чл. 14 от
ЗУО за 2015г. Осъществен е контрол по изпълнение на заповедите на министъра на
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околната среда и водите, относно заплащане на продуктова такса и са дадени предписания
за внасяне на дължимата продуктова такса в ПУДООС.
Извършени са проверки на място и по документи на 15 дружества, които са начислили и
заплатили продуктови такси в ПУДООС в размер на 3906,62 лв. за пуснатите от тях на
пазара опаковани стоки през 2017г.
Съгласно представените в РИОСВ – Плевен документи, през 2017г. в ПУДООС са
внесени 3193,66 лв. – продуктова такса за опаковки.
По отношение на пуснати на пазара батерии, през 2017г. е извършена проверка на
„Батерия” АД, в изпълнение на задълженията му по чл.14 за 2016г. При проверката се
установи, че за горе –цитирания период дружеството не е било производител и вносител на
батерии.
Във връзка с пуснато на пазара ЕЕО, са извършени 3 проверки на място на лица,
вносители и производители на ЕЕО и е установено, че са внесени лицензионни
възнаграждения в размер на 712,66 лв. в „Екобултех” АД..
След извършени проверки на дружества, пускащи на пазара автомобилни гуми се
констатира следното: „Медина мед“ ООД, филиал Плевен е заплатило лицензионни
възнаграждения за пуснатите на пазара гуми в размер съответно 144977 лв. в ”Екомедиана
2010” АД за 2017г. (към момента на проверката – първо тримесечие на 2017 г.), Агрина
ООД е заплатило лицензионно възнаграждение за пуснатите на пазара гуми през 2017 г. в
„Гумирек” АД – в размер на 17260,08 лв. (към момента на проверката – четвърто
тримесечие на 2017 г.),
През 2017г. е осъществен на контрол по изпълнение на заповедите на министъра на
околната среда и водите, относно заплащане на продуктова такса и са извършени проверки
на лицата, които не са изпълнили задълженията си по чл. 14 от ЗУО за 2016г. Осъществен е
контрол в 14 дружества, длъжници на организации по оползотворяване за 2016г.
Вследствие на осъществения контрол са внесени продуктови такси в ПУДООС, в размер на
396,45 лв. На „Авис” ЕООД е съставен е АУАН, в неизпъление на задължение по член
120, във връзка с член 156, ал.1 от Закон за управление на отпадъците.
Във връзка с контрола по спазване на изискванията на Наредбата за определяне на реда
и размера за заплащане на продуктова такса, по отношение на пуснатите на пазара
пластмасови торбички за пазаруване са проверени 46 търговски обекти. Заплатени са
продуктови такси в ПУДООС в размер на 198,16 лв.
 Производствени отпадъци:
Обект на контрол и през 2017 г. бяха обекти, третиращи производствени и опасни
отпадъци и имащи издаден документ или подлежащи на издаване на документ по чл.35 от
ЗУО – в т.ч. 32 бр. с издаден документ по чл.67 от ЗУО, 11 бр. – с издаден регистрационен
документ за третиране и 34 бр. – с издаден регистрационен документ за транспортиране на
отпадъци. Проверявани са и генератори на отпадъци, във основа на извършена оценка на
риска. Осъществената контролна дейност е отразена детайлно в Справка 4.1 към отчета.
Проверявани са условията, при които се извършва третирането на отпадъците и
съответствието им с издадените разрешителни документи, начините за съхранение и
воденето на отчетност по отпадъците.
Към 31.12.2017 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили и са проверени 9052
идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци. С цел по-ефективно
проследяване движението на отпадъците, информацията от идентификационни документи
е въведена в Excel формат. Заверени са 198 отчетни книги за отпадъци, дадени са им
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уникални номера, което е отразено в Регистър на отчетните книги за отпадъците, воден за
периода 2013-2017г.
Проверени са и два склада, в с. Староселци, общ. Искър и в с. Одърне, общ. Пордим, в
които се съхраняват опасни отпадъци, негодни и излезли от употреба продукти за
растителна защита (негодни ПРЗ). В резултат на проверките и дадени предписания е
извършен ремонт на склада за негодни ПРЗ в с. Одърне, а опасните отпадъци от склада в с.
Староселци са предадени за последващо третиране на 22.11.2017 г., на „Сириус Стар БГ”
ЕООД, гр.Русе. и складът е саниран.
Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ):
На територията на РИОСВ - Плевен дейности с отпадъци от черни и цветни метали са
разрешени на 53 площадки, вписани в документи по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. През 2017г. са
извършени 68 проверки, част от които са в рамките на специализирани полицейски
операции с участието на служители на ОД на МВР и ТД на НАП (13 бр.) и 2 бр. проверки
по подадени заявления за дейности с ОЧЦМ.. Обект на контрол е разделното съхранение на
ОЧЦМ, воденето на отчетност, наличието на ефективно видеонаблюдение и др.
Осъществяван е и контрол върху своевременното предоставяне на продължени или
подновени банкови гаранции. До фирмите, осъществяващи дейност с ОЧЦМ, са изпратени
5 писма-предписания за представяне на продължени или подновени банкови гаранции в
периода 1 месец преди изтичането им. През 2017 г., поради заличаване на разрешени
дейности с ОЧЦМ в разрешения за дейности с отпадъци на банките гарант са върнати 14
бр. банкови гаранции - общо са върнати 40 банкови гаранции след изтичане срока им на
валидност или отпадане на нормативната необходимост от представянето им в РИОСВ Плевен. Движението на банковите гаранции е отразено в Регистъра на банковите гаранции,
получени по чл.69, ал.2 от Закона за управление на отпадъците.
Третиране на биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ:
През 2017 г. са проверени 92 обекта, в които се генерират и/или третират
биоразградими отпадъци, градските пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ)
към В и К Плевен ЕООД, В и К „Стенето” ЕООД, гр.Троян и В и К АД, гр. Ловеч както и
обекти с локални пречиствателни станции за отпадъчни води, генериращи и управляващи
отпадъци от утайки от ПСОВ.
ГПСОВ към В и К Плевен, Ловеч и Троян имат задължения и извършват ежегодни
анализи на утайките по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. Съгласно
представените резултати, утайките са годни за оползотворяване в земеделието, но на този
етап няма търсене, поради което и през 2017 г. няма данни за оползотворени утайки от
ПСОВ, както и от други пречиствателни съоръжения по реда на Наредбата.
Извършена е проверка на обект, „Оранжерии Гимел II” EOOД, площадка гр. Левски, по
Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.
Дружеството произвежда компост за собствени нужди. Проверена е и изградената
инсталация за производство на биогаз от селскостопанска маса /стебла, листа, люспи и др./
смесена с животинска тор, чрез анаеробна ферментация и последващо производство на
електро и топлоенергия на „Еко Дан Груп” ЕООД, площадка с. Петърница на общ. Долни
Дъбник. Инсталацията не е извършвала производствена дейност и през 2017 г. Съставен е
АУАН на „Еко Дан Груп” ЕООД за неизпълнение на предписание (в срок до 09.12.2016 г)
за подаване на заявление за издаване на документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на
дейности с отпадъци на площадката с. Петърница.
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Контрол по Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци и прилагане на Националната стратегия за управление на
биоотпадъците в България е осъществен чрез проверка на общинските програми (19
общини) за управление на отпадъците.
През 2017г. са издадени 11 документа по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците за
дейности по третиране и транспортиране на биоотпадъци. С два документа по чл. 35 от
ЗУО са прекратени дейности по третиране на биоотпадъци, единият, издаден на „Мароца
олио” АД във връзка с Решение № СП-032/22.08.2016 г. на МОСВ за определяне на
отпадъка като страничен продукт по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗУО.
 Съоръжения за третиране на отпадъци:
На територията на РИОСВ - Плевен, следните оператори притежават инсталации и
съоръжения за третиране на производствени и опасни отпадъци в т.ч. и за предварително
третиране преди депониране и/или оползотворяване:
Инсталации за третиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло:
„Джи Еф Еф“ АД (Клеърс ЕООД) е оператор на Промишлена инсталация за
производство на хартия. С комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. на дружеството е
разрешена дейност R3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са
използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на
биологична трансформация) на хартиени и картонени отпадъци в общо количество до 20
000 т/г.
„СИС” ЕООД, (Разрешение № 08-ДО-300-00/2013г.), „Унитрейд-БГ” ООД, (Разрешение
№ 08-ДО-298-01/2016г.), „Феникс ЛВ“ ЕООД (разрешение № 08-ДО-310-03/2016 г.)
„Есмос” АД (регистрационен документ № 08-РД-129-01/2015г.), „Глобъл Рециклинг” ООД
(регистрационен документ № 08-РД -237-01/2015г.), „Тайреко“ ООД (регистрационен
документ № 08-РД-236-01/2015г) „АМ Пласт 2010” ЕООД (регистрационен документ №
08-РД-230-00/2014г.) и др. имат издадени документи по Закона за управление на
отпадъците за третиране на пластмасови отпадъци, в т.ч отпадъци от опаковки чрез
процеси като мелене, пресоване, гранулиране и/или шприцване, бластване.
„Eвроимпекс Варна” ЕООД, Плевен (регистрационен документ № 08-РД -174-02/2014г.)
„Ванекс” ЕООД, (разрешение № 08-ДО-317-00/4.4.2013.) и др. извършват сортиране и
балиране на отпадъци от опаковки.
„ЕКО“ ЕАД – гр. Ловеч (№ 08-РД-316-00 от 22.03.2017г.) притежава инсталацията за
сортиране и балиране на отпадъци от опаковки, изградена на модулен принцип с
капацитетът до 5 тона на час
„Феникс Инверс“ ООД (08-ДО-289-05/8.9.2016г.) има изградена инсталация (цех) за
ротационно леене на полиетилен (ниска плътност – високо налягане) с възможност за
използване на регранулат и притежава пресоваща и балираща машина за хартиени и
картонени отпадъци.
„Рубин Трейдинг” АД е оператор на Инсталация за производство на амбалажно стъкло
от стъклени отпадъци във ванни пещи – 2 бр. с капацитет 280 т/24 часа,/ 165,6 т/24 часа, за
което има издадено комплексно разрешително КР 127-Н1/2010 г.
„КАМ” ООД е оператор на инсталация за получаване на алуминиев сулфат от
алуминиев хидроокис, получен чрез извличане на алуминий от композитни опаковки.
Притежава разрешение № 08-ДО-347- 01/2014г.
„ Спарки Елтос” АД, Ловеч (08-ДО-354-00/3.10.2014) притежава две инсталации за:
смилане на пластмасови отпадъци - леяци (термопластични полимери - полиамид,
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поливинил хлорид, полистирол и др.) в 3 бр. мелници MGK 2121-R-2 с капацитет 5-10 кг/ч
и повторно използване в технологичния процес при шприцването на детайли в 34 бр.
шприцавтомата;/мелници за пластмаса, бласавтомати и за: смилане на технологични
отпадъци и детайли (термопластични полимери – полиетилен, полипропилен и др.) в 3 бр.
мелници PS 120 с капацитет 400-800 кг/ч и повторно използване в технологичния процес
при бласването на пластмасови куфари в 3 бр. бласавтомата;
„Универсалстрой” ООД, с. Дълбок дол, общ. Троян (08-РД-212-00/12.12.2013).
Дружеството възстановява пенополистирол, в инсталация с капацитет 5 кг/час, състояща се
от мелачка, машина за калибриране на гранулата, блокмолдер (машина за слепване на
раздути парчета пенополистирол). В блокмолдера се дозира възстановен отпадък към свеж
материал, гранулат след експандер (машина за раздуване на гранулата).
Инсталации за третиране на излезли от употреба гуми:
„Златна Панега цимент” АД оползотворява производствени и опасни отпадъци в т.ч
излезли от употреба гуми чрез: изгарянето им като алтернативно гориво при температура,
достигаща до 2000 оС в 2 бр. ротационни пещи с капацитет 1750 т/24 часа всяка. „Златна
Панега цимент” АД използва отпадъци и като добавки към клинкера и цимента, за което
има издадено комплексно разрешително №76-Н0-И0-А2/2014г. Дружеството е оператор и
на шредерна инсталация, в която се извършва предварително третиране на отпадъци за
получаване на RDF-горива.
„Енеркемикал” ЕООД има издадено разрешение № 08-ДО-307-01/03.9.2013г. за
пиролиза на излезли от употреба гуми в инсталация „Пиротекс” с капацитет 1500 т/г. В
резултат на пиролизния процес могат да се получават пиролизно масло, пиролизен газ,
твърд остатък и метални отпадъци. Към момента инсталацията не е въведена в
експлоатация.
„Въбелгум” ЕООД извършва регенериране на излезли от употреба гуми в инсталация,
включваща престъргваща машина, камера за сушене на гумата след автоматично нанасяне
на адхезив; бандажна машина за полагане на протектор; разтягаща машина за полагане на
вулканизационна риза и 2 бр. автоклава за вулканизация. Дружеството работи на ишлеме.
Притежава регистрационен документ за третиране на отпадъци №08-РД -272-00/2015г.
Инсталации за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти:
„Полихим СС” ЕООД регенерира отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в
Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, за
което има издадено комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015г.
Оператор на инсталация за регенериране на отработени масла чрез вакуум дестилация с
капацитет 9,6 т/24 часа, 3500 т/г. е и „Мотор ойл енд трейдинг” ООД.
„Рафинерия Плама” АД, притежаващо комплексно разрешително КР № 21-Н0-И1А1/2011, е оператор на трифазна центрофуга с капацитет 9 т/24 часа за предварително
третиране (обезводняване) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
Леярни за черни и цветни метали:
Издадени разрешения по реда на Закона за управление на отпадъците за претопяване на
отпадъци от черни метали имат: „Осъм” АД, решение № 08-ДО-333-01/17.12.2013 г. за
претопяване на отпадъци от черни метали в 4 бр. индукционни пещи и „Метаком СЛЗ
Инвест” АД, решение № 08-ДО-349-02/21.01.2015 г. – в електродъгови пещи-2 бр. и
индукционни пещи - 2бр.
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Издадени разрешения за претопяване на отпадъци от цветни метали имат: „Алуком”,
разрешение № 08-ДО-301-00/28.02.2013г. за претопяване на алуминиеви отпадъци в 5 бр.
индукционни пещи МТГ (3 основни, 2 резервни), с честота 1000 Hz, капацитет 500 кг/ч и
мощност 500 КW и последващо леене на детайли и „Феникс Инверс” ООД, оператор на
Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци,
включваща два броя пламъчно отражателни пещи (отворен тип) с капацитет 5 т/24 часа за
двете пещи, за което има издадено комплексно разрешително КР 439-Н0/2012.
Инсталации за третиране на дървесни отпадъци и слънчогледова люспа:
Голям брой фирми на територията на РИОСВ - Плевен извършват изгаряне на дървесни
отпадъци и слънчогледова люспа с оползотворяване на енергията за производствени нужди
и отопление - „Велде България” АД гр.Троян, „Хармония ТМ” АД гр.Тетевен, „Тоникс 96”
ООД гр.Троян, „Гадевски” ООД гр. Троян; „Савел” ЕООД гр.Троян; „Грос Мебел” ЕООД
гр. Тръстеник, Кооперация „Обнова”с. Черни Осъм, „Уолтопия” ООД гр.Летница,
„Мебеликс” ООД гр. Троян; „Явор ДД” ЕООД гр.Тетевен, ЕТ „Елимекс – Иван Радевски”,
„Тера арт 2001” ЕООД и др. (изгаряне на дървесни отпадъци) и „Растителни масла” ООД
гр.Плевен; „Олива”АД гр.Кнежа; „Златен лъч” ООД гр. Долни Дъбник,“Олина 2000” ООД
гр. София, пл. гр. Тетевен и „Звезда” АД, Д. Митрополия (изгаряне на слънчогледова
люспа).
Брикетиране и пелетизиране на дървесни и растителни отпадъци извършват „Плевен
Булгартабак” АД, „ХМ” ООД, „ИТА България” ЕООД, „Савел” ЕООД и др.
Инсталации за третиране на текстилни отпадъци:
Регенериране на текстилни отпадъци извършват „Ретекс” АД, ”( рег. док.№ 08-РД -20902/2015г.) „Витекс” АД”( рег. док.№ 08-РД -292-00/2015г.) и ЕТ „Дочо Ковачев” ( рег. док.
08-РД-278-01/10.11.2017г.). Инсталациите за рециклиране на текстилни влакна включватгилотина за нарязване на отпадъците, чепкало, преса за балиране, утайници за фин
текстилен прах.
Инсталации за третиране на утайки:
ГПСОВ, ВиК „Стенето” Троян; ГПСОВ, ВиК Плевен ГПСОВ и ВиК Ловеч – извършват
обезводняване и уплътняване на генерираните от дейността им утайки. Изградените ПСОВ
в гр. Кнежа, Ябланица, Луковит, Червен бряг, с. Глогово, общ. Тетевен имат съоръжения за
обезводняване на генерираната утайка.
„Глазура” ЕООД рециклира отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и
строителни материали (след термично обработване) и утайки от пречистване на отпадъчни
води от производство на глинени изделия чрез сортиране, смилане в топкова мелница с
капацитет 2 т/ден; смесване на отпадъчния материал с естествени минерални суровини и
изпичане на формованите керамични изделия в електро пещ.
Инсталации за третиране на биоотпадъци:
„Оранжерии Гимел II” EOOД, произвежда компост за собствени нужди чрез
компостиране в купове, по закрит способ.
Инсталация за компостиране на обект Регионална система за управление на отпадъците
в регион Левски/Никопол/, в експлоатация от юли 2016 г. На РСУО Санадиново се
извършва компостиране на биоразградими отпадъци след сепариране на СБО и на зелени
отпадъци, в купове по закрит способ.
Инсталация за компостиране на Регионалното сдружение за управление на отпадъците
(РСУО) Луковит. От 04.04.2016 г. на регионалния център за управление на отпадъците
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Луковит функционира площадка за компостиране на „зелени” отпадъци (паркови и
градински отпадъци). Компостирането се извършва в редове, по открит способ. Капацитет
на площадката-10т /денонощие.
В две населени места на територията на РИОСВ - Плевен се работи по програми за
домашно компостиране, финансирани от ПУДООС:
- гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч - Раздадени са 200 броя биокомпостера.
- с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч - Раздадени са 193 броя биокомпостера.
От 2013 г. е въведено фамилно компостиране и в общините Ловеч, Левски и Долни
Дъбник, като компостерите са закупени с общински средства. През 2016 г. общ. Кнежа, със
средства от отчисленията по чл. 20 на Наредба 7/2013г. е закупила 120 компостера от 400л
и 600л, които са раздадени на населението. През 2017 г. са раздадени допълнително 120 бр.
компостера от Община Левски, с което количеството им е възлезло на 343 бр, разположени
на територията на града и в населените места. Произведеният компост се оползотворява за
собствени нужди.
Инсталации за обезвреждане на болнични отпадъци:
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД притежава разрешение № 08-ДО-36700/10.12.2015 за обезвреждане на опасни болнични отпадъци (без кръв и кръвни съставки).
Обезвреждането включва шредиране на болничните отпадъци и последващото им
автоклавиране.
 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци
РИОСВ - Плевен има разработени 6 процедури, регламентиращи реда и начина за
издаване, изменение и допълнение и прекратяване на документи по чл.35 от Закона за
управление на отпадъците. При разглеждане на заявления за издаване на разрешителни и
регистрационни документи по реда на ЗУО, като част от описаните по-горе процедури,
експертите и директор дирекция „Контрол на околната среда“ попълват контролен лист, в
който се отразява съответствието на подадените документи с нормативните изисквания. С
цел осъществяване ефективен контрол от страна на директора на инспекцията относно
спазването на сроковете за издаването на документите с нормативно определените,
директор дирекция КОС попълва електронен регистър „Контрол на разрешителния режим”
във всеки етап от процедурите по издаване на документите по чл.35 от Закона за
управление на отпадъците.
През 2017 г. са разгледани 32 преписки, касаещи издаване на разрешения за дейности с
отпадъци по чл.67 от ЗУО. Издадени са 9 нови разрешения, 12 - за изменение и
допълнение, 1 отказ за издаване на разрешение, 6 прекратени процедури по издаване на
разрешение и 3 по отнемане на разрешение.
Разгледани са 45 заявления за извършване на регистрация и издаване на
регистрационни документи за третиране и транспортиране на отпадъци. Издадени са 45
документи, от които 18 нови, 23 - за изменение и допълнение на регистрационни
документи, 4 за прекратени процедури по издаване и 1 отказ. От издадените
регистрационни документи 11 са за дейности по третиране и 34 – за транспортиране на
отпадъци. Документите са разгледани в нормативно определените срокове.
Броят на издадените през 2017 г. година разрешения за дейности с отпадъци е
съпоставим с издадените през 2015 г. и 2016 г., броят на издадените регистрационни
документи за третиране на отпадъци е съпоставим с 2016 г., а за събиране и
транспортиране на отпадъци е съотносителен спрямо предходните 2 години., което е
отразено на следната графика:
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Класификация на отпадъците си са извършили 93 оператора. Заверени са 316 работни
листа. Работните листа са отразени в база данни с цел осъществяване на контрол от страна
на експертите. Прекратена е класификацията на 22 отпадъка на 5 оператора.
Разгледани са 19 доклади от основно охарактеризиране на отпадъците, за 15 от тях са
издадени становища, 4 са върнати за корекция и/или представяне на допълнителна
информация.
 Контрол на търговци и брокери на отпадъци
През 2017 г. са извършени 14 проверки на лица, получили регистрация като търговци и
брокери на отпадъци, вписани в съответния Регистър, поддържан от ИАОС. От тях е
извършена 1 извънредна в рамките на специализирана полицейска операция с участието на
служители на ОД на МВР. Не са констатирани несъответствия.
 Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози на
отпадъците по трансграничен превоз на отпадъци
През 2017 г., по писма на МОСВ, изх.№ 05-08-208/28.07.2017 г. и изх. №05-084104/13.12.2017 г., във връзка с разпоредбите на чл.116 ал.2 от Закона за управление на
отпадъците са извършени документални и физически проверки на мястото, на произход
или местоназначение на извършени трансгранични превози на отпадъци, използвайки
информацията от Митница Свищов и документални и физически проверки на площадки за
събиране и третиране на отпадъци, подлежащи на регулярен контрол. Проверени са 11
юридически лица, от тях две извършили трансграничен превоз на отпадъци, 4 лица,
вносители на отпадъци и от ВОП за оползотворяване (от ИУЕЕО, гуми, пластмаси и
каучук, ОМ; опаковки от стъкло), 4 лица, извършили износ и ВОП на отпадъци от стомана,
ИУЕЕО, опаковки от хартия и пластмаса и на ЕТ „Веспа-Веселин Панталеев“, приел
отпадък с код 07 02 13, представляващ отпадъци от PVC профили за провеждане на тестове
с произвеждани от тях машини за раздробяване.
При проверките не са констатирани нарушения и случаи на незаконен трансграничен
превоз на отпадъци.
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2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по
регистрирани жалби/ сигнали.
През 2017 г. в РИОСВ - Плевен са регистрирани 25 сигнала и 5 жалби, касаещи
управление на отпадъците. От тях 14 са приети по „зелен телефон“, 4 – по електронна
поща, 3 са подадени лично от жалбоподателя в инспекцията и 1 е пристигнал по пощата.
Причините за подаване на жалби/сигнали са най-общо следните:
 наличие и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места – 14 бр.;
 нерегламентирано изгаряне на отпадъци – 5 бр.;
 извършване на дейности с отпадъци, основно ИУМПС, без документ по чл.35 от ЗУО– 5
бр.;
 други – 6 бр.
10 от постъпилите жалби и сигнали са препратени по компетентност на общините. По
останалите жалби/сигнали са извършени проверки, дадени са 16 предписания,
изпълнението на които е проследено. За констатирани нарушения са съставени 4 бр.
АУАН, издадени са 3 НП през отчетния период.
През 2017 год. са извършени всички планови проверки и всички разпоредени от МОСВ,
МВР и др. извънредни проверки на генератори на отпадъци и лица, извършващи третиране
на отпадъци.
Във връзка с констатирани през 2017 г. нарушения са съставени 20 АУАН по Закона за
управление на отпадъците. От издадените АУАН, 12 са на физически лица и 8 на
юридически лица. Издадени са 16 наказателни постановления на обща стойност 30 800 лв.
Най-общо причините за съставяне на АУАН могат да се разделят на няколко групи:
 констатирани нерегламентирани площадки за дейности с ИУМПС и площадки,
неотговарящи на изискванията за извършване на дейности с ИУМПС – 2 бр. на
физически лица 1 бр. на юридическо лице;
 дейности с ОЧЦМ без наличие на разрешение – 9 бр.;
 неизпълнение на предписания – 4 бр.;
 нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци – 2 бр. на физически и 2 бр.на
юридически лица;
 неводене на отчетност в съответствие със ЗУО – 1 бр.;

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) (Приложение
№5)
2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ,
ЗБР, ЗЛР и ЗГМО. Резултати
През 2017 г. от направление “БРЗТЗ” към РИОСВ – Плевен са направени 170 броя
проверки, от които 63 бр. планови и 107 бр. извънредни. Дадени са 19 бр. предписания.
Съставени са 11 бр. акта, от които три са по сигнали. Издадена е 1 бр. заповед за налагане
на принудителна административна мярка (ПАМ). През 2017 г. са издадени 10 бр.
наказателни постановления. За 1 бр. АУАН не е издадено НП, тъй като до края на 2017 г.
АУАН все още не е връчен на нарушителя. Извършените планови проверки са 63 бр., с
които са проверени всички 63 бр. планирани за проверка обекти.
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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Извършените 170 броя проверки през 2017 г. са на 115 обекта и са с 16 бр. повече в
сравнение с предходната 2016 година, когато са били извършени 154 проверки на 119
обекта. (През 2017 г. са били планирани същият брой проверки като през 2016 г., но са
извършени 16 бр. извънредни проверки повече в сравнение с 2016 г.).
Защитени територии и зони:
По Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 36 бр. проверки - 23 бр.
планови (на резервати "Китка" и "Милка", гр. Белене; защитени местности (ЗМ):
"Пещерите", с. Петърница; "Шумнатица", с. Микре; "Корлук", с. Голец; "Аномир", с.
Лесидрен; "Тараклъка", с. Градище; "Шумата", с. Крушуна; "Коджакуру", с. Александрово;
"Чешмата“, с. Байкал; "Голият връх" и "Дреновица", с. Сухаче; "Валога", с. Гложене;
"Черни Вит", с. Черни Вит; "Драгово присое", с. Гложене; "Гарваница", с. Върбица)
природни забележителности (ПЗ): "Находище на окременени стъбла и пънове от вековна
иглолистна гора от сем. Таксодиеви в местността "Калето", с. Ставерци; "Хайдушката
пещера", с. Девенци; „Фосилно находище на Баденска фауна в м. „Моста на река Вит“, гр.
Плевен и 13 бр. извънредни (на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс - пещера Проходна" по три сигнала, два от които не са основателни, а третият е за монтирана икона без
съгласуване (нарушител не е установен, а иконата е демонтирана от екип алпинисти); на ПЗ
„Студенец“, с. Садовец; ЗМ „Кайлъка“, гр. Плевен; ЗМ "Пещерите", с. Петърница; ЗМ
"Палаза", с. Коиловци; ЗМ "Червеният бряг", с. Долни Вит; ПР "Персински блата", о-в
Персин, гр. Белене; ПЗ „Деветашка пещера“, с. Деветаки). Дадени са 2 бр. предписания,
които са изпълнени. Няма съставен АУАН.
Извършените 36 броя проверки по ЗЗТ през 2017 г. са с 2 бр. повече в сравнение с
предходната 2016 година, когато са били извършени 34 проверки. (През 2017 г. са били
планирани същият брой проверки като през 2016 г., но са извършени 2 бр. извънредни
проверки повече в сравнение с 2016 г.).
Изготвени са 11 бр. писма за съгласуване на дейности по §7 от ЗЗТ – 3 бр. за ЗМ
„Кайлъка“ (места за консумация, сеч на дървета и провеждане на моторок-събор), 7 бр. за
ПЗ "Карлуковски карстов комплекс - пещера Проходна" (за заснемане на филми) и 1 бр. за
сеч на сухи дървета в ЗМ „Пещерите“, с. Петърница.
Взето е участие в геодезическо заснемане на част от Поддържан резерват „Персински
блата“, във връзка с корекция на границите му.
Изготвена е проекто-заповед за актуализиране на площта на Поддържан резерват
„Персински блата“.
По глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР са направени 22 бр. проверки,
от които 5 бр. планови и 17 бр. извънредни; дадени са 2 бр. предписания, съставени са 2 бр.
АУАН.
Извършените 22 броя проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР през
2017 г. са с 9 бр. повече в сравнение с предходната 2016 година, когато са били извършени
13 проверки. (През 2017 г. са били планирани същият брой проверки като през 2016 г., но
са извършени 9 бр. извънредни проверки повече в сравнение с 2016 г.).
Плановите проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР са във връзка с:
- изпълнението на условия от 4 бр. Решения по ОС на РИОСВ – Плевен - Решение №ПН
175 ОС/2016 (с което е съгласувана Горскостопанска програма, предвиждаща отгледна
сеч в черноборова култура в защитена местност „Кайлъка“), Решение №ПН 85-ОС/2015
г. (с което е съгласуван Горскостопанския план на Община Луковит), Решение №ПН 84
ОС/2015 г. (с което е съгласуван Горскостопанския план на Община Угърчин) и
Решение №ПН 180-ОС/2015 г. (с което е съгласуван Горскостопанския план на Община
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Ловеч); констатирано е нарушение при проверката по Решение №ПН 84 ОС/2015 г., за
което е съставен 1 бр. АУАН;
- Заповед № РД 0455/03.08.2016 г. на РИОСВ-Плевен за възстановяване ползването на
разорани имоти като пасища, попадащи в защитена зона "Никополско плато"
BG0002074; констатирано е неизпълнение на даденото със заповедта предписание, за
което е съставен 1 бр. АУАН.
От извънредните проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР:
- 3 бр. са по сигнали за незаконно строителство в землищата на с. Карлуково и гр.
Луковит – за установеното от проверките ще бъде уведомена РО НСК – гр. Ловеч;
- 1 бр. е по сигнал за разораване на пасища в защитена зона "Конунски дол" BG0000627,
з-ще гр. Кнежа - нарушения не са установени;
- 4 бр. са по сигнал с вх. №ОИК-3-46/21.06.2017 за незаконен добив на инертен материал
и унищожаване на крайречна растителност по течението на река Искър – нарушения не
са установени;
- 4 бр. са във връзка с писмо на МОСВ (с вх. №3557/03.07.2017 г. на РИОСВ – Плевен) за
разораване или превръщане в трайни насаждения на имоти, попадащи в слой
„Постоянно затревени площи“ и в защитени зони BG0001014 "Карлуково", BG0000332
"Карлуковски карст", BG0000615 “Деветашко плато” и BG0002109 "Васильовска
планина"; установено е нарушение в имоти, попадащи в землището на с. Тодоричане, и
в защитени зони BG0001014 "Карлуково" и BG0000332 "Карлуковски карст", във връзка
с което е изискана информация от ОСЗ – гр. Луковит за собствениците на тези имоти;
- 1 бр. е по жалба за незаконна постройка и преминаване през имот в землището на с.
Дивчовото, общ. Тетевен - нарушения не са установени;
- 1 бр. е във връзка с писмо на ДФЗ-Плевен за прокопаване на линеен изкоп в поземлени
имоти в земл. с. Асеновци, общ. Левски, обл. Плевен, в границите на екологично
чувствителни постоянно затревени площи в защитена зона от мрежата Натура 2000 –
нарушение не е установено;
- 1 бр. е по чл. 15, ал.3 от Наредбата за ОС във връзка с План „Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура на територията на с. Садовец, общ. Долни Дъбник“;
планът е съгласуван след представена допълнителна информация от възложителя;
- 1 бр. е във връзка с промяна в обстоятелствата, при които е съгласуван ГСП на Община
Плевен; преценено е, че не е необходимо провеждане на нова процедура по реда на
Глава втора от Наредбата за ОС;
- 1 бр. е във връзка с постъпило уведомление по Наредбата за ОС за изготвена
Горскостопанска програма, предвиждаща сеч в частен имот, попадащ в ПЗ "Студенец",
з-ще с. Садовец; изискана е допълнителна информация, която не е представена в
указания срок, поради което е прекратена започналата процедура за преценяване начина
на процедиране по реда на Наредбата за ОС;
- издадена е 1 бр. Заповед № РД0186/12.04.2017 г. на директора на РИОСВ – гр. Плевен
за преустановяване на административно нарушение по ЗБР чрез възстановяване
ползването на поземлен имот №00005, земл. с. Обнова, обл. Плевен (попадащ в
защитена зона BG0002096 “Обнова”) като пасище, мера.
Биологично разнообразие:
По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (без глава ІІ “Национална
екологична мрежа” от ЗБР) направените проверки са 84 броя, от които 23 бр. планови и
61 бр. извънредни; дадени са 8 бр. предписания, които са изпълнени. Съставени са 4 бр.
АУАН, 3 бр. от които са по сигнали. Издадени 4 бр. наказателни постановления.
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Извършените 84 броя проверки по ЗБР (без глава ІІ “Национална екологична мрежа” от
ЗБР) през 2017 г. са с 3 бр. повече в сравнение с предходната 2016 година, когато са били
извършени 81 проверки. (През 2017 г. са били планирани същият брой проверки като през
2016 г., но са извършени 3 бр. извънредни проверки повече в сравнение с 2016 г.).
Проверките са както следва:
- 1 бр. планова проверка на пазар в гр. Червен бряг;
- 1 бр. планова проверка на Природонаучен музей с. Черни Осъм (по време на проверката
са предоставени на музея отнети в полза на държавата препарати от Голяма бяла чапла,
Обикновен мишелов, Червеногърба свачка и Карета);
- 38 бр. извънредни проверки на видове животни от приложение №3 на ЗБР: две от тях са
свързани с видове птици, наблюдавани по време на 41-то средно зимно преброяване на
водолюбивите птици; 32 бр. са проверки на защитени видове, във връзка с оказване на
помощ на животни, намерени в безпомощно състояние (Обикновена блатна костенурка,
Шипоопашата костенурка, Ням лебед, Домашна кукумявка, Чухал, Обикновен
мишелов, Малък ястреб, Бял щъркел, Черношипа ветрушка, Черен бързолет, Горска
улулица, прилепи – във връзка с провеждане на саниране на жилищен блок в гр.
Плевен); една от проверките е на щъркелово гнездо върху метален стълб, в с. Ясен (по
сигнал с вх. №ОИК-3-8/21.02.2017 г. на РИОСВ-Плевен); две проверки са по сигнали за
продажба на екземпляри от Обикновена блатна костенурка. Съставени са 2 бр. АУАН:
за изложени на публично място препарирани екземпляри от защитени видове
(констатирано при проверка през 2016 г., по сигнал от 2016 г.); за предлагане за
продажба на екземпляр от вида Обикновена блатна костенурка;
- 10 бр. проверки на екземпляри от видове, включени в Приложенията на Регламент
338/97 (по чл. 90 от ЗБР), от които 1 бр. планова на място за отглеждане на
регистрирани екземпляри от видовете по Регламент 338/97 (на физическо лице в гр.
Ловеч); 4 бр. планови (на зоомагазини в гр. Плевен, гр. Левски, гр. Ч. бряг и гр.
Луковит) и 5 бр. извънредни (на размножени екземпляри от видовете Сив папагал-Жако
и Червеногуша гъска (в с. Сопот), Австралийски кралски папагал, Барабандов папагал,
Пенантова розела (в с. Сливек); на екземпляр-палто от кожа на Рис /Felis lynx/,
предлаган за продажба в гр. Плевен, по сигнал с вх. №ОИК-3-1/04.01.2017 г. на РИОСВПлевен), на екземпляр от вида Сив папагал-Жако. Съставени са 2 бр. АУАН - за
предлагане за продажба на палтото от рис и за не внесено в 15-дневен срок на Заявление
за регистриране на Сив папагал-Жако. Издадени са 19 бр. регистрационни карти на
видове, включени в Приложенията на Регламент 338/97 (Сив папагал-Жако,
Австралийски кралски папагал, Барабандов папагал, Пенантова розела, Червеногуша
гъска, Сокол скитник, Боа – удушвач, Синьо-жълта ара и Хибридна ара);
- 4 бр. проверки на зоопаркове в гр. Ловеч, гр. Плевен и гр. Кнежа: 3 бр. планови и 1 бр.
извънредни проверки;
- 17 бр. проверки на защитени вековни дървета: 5 бр. планови (1 бр. на 20 бр. защитени
дървета от вида Летен дъб, з-ще на с. Петърница, и 4 бр. на защитени дървета от вида
Обикновен орех, с. Горталово) и 12 бр. извънредни: на защитени дървета от видовете
Летен дъб и Полски бряст (гр. Плевен) и Бяла черница (гр. Ч. бряг) (във връзка със
заявления за наличие на опасни клони); по сигнал за отсечено защитено дърво от вида
Летен дъб в м. Манаското, с. Садовец; на защитени дървета от видовете Обикновен
орех (м. Воденицата, с. Крушовица), Бяла топола и Черна топола (о-в Персин, гр.
Белене), Полски бряст (с. Глава), Летен дъб (гр. Койнаре), Космат дъб и Цер (с.
Къртожабене);
- 1 бр. извънредна проверка на опожарено дърво в с. Г. Желязна, при която е установено,
че дървото не е обявявано за защитено, а е в близост до такова;
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- 2 бр. извънредни проверки по Разрешително № 719/29.08.2017 г. на МОСВ за събиране
на семена и корени от Гол сладник. През 2017 г. са приключени 7 бр. Разрешителни на
МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ бр. 4/2004 г.).
Направени са 10 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви: 8 бр. планови и 2
бр. извънредни проверки.
По Закона за защита на животните са извършени 2 бр. извънредни проверки и са
издадени 10 бр. регистрационни карти за диви животни (Сърна, Ръждивоврато кенгуру,
Ням лебед).
В сравнение с 2016 г. са направени 2 бр. извънредни проверки по-малко. (През 2016 г.
са направени 4 бр. извънредни проверки).
Мониторинг на биологичното разнообразие:
Взето е участие в 42-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Попълнени
са 60 бр. полеви формуляри, а в Регионалната система за мониторинг на биологичното
разнообразие са въведени 65 бр. полеви формуляри (пет от тях са попълнени от Дирекция
на Национален парк „Централен Балкан“).
Взето е участие в мониторинг на мечка в землищата на градовете Смолян, Девин и
Велинград.
Лечебни растения
По Закона за лечебните растения (ЗЛР) са направени общо 22 бр. проверки, от които 9
бр. планови и 13 бр. извънредни. Дадени са 7 бр. предписания, две от които не са
изпълнени. Съставени са 5 бр. АУАН, два от които са за неизпълнено предписание. 1 бр.
АУАН е изпратен за връчване на нарушителя, а за останалите са издадени 4 бр.
наказателни постановления.
Извършените 22 броя проверки по ЗЛР през 2017 г. са с 4 бр. повече в сравнение с
предходната 2016 година, когато са били извършени 18 проверки. (През 2017 г. са били
планирани същият брой проверки като през 2016 г., но са извършени 4 бр. извънредни
проверки повече в сравнение с 2016 г.).
Три от направените проверки по ЗЛР са за издадени от Общини позволителни за
ползване на леч. растения, а останалите са на билкозаготвителни пунктове и складове за
билки. Регистрирани са 12 бр. книги за изкупените, реализираните и наличните количества
билки. През м. март е извършено разпределение на количества цвят лечебна иглика – билка
от лечебно растение под специален режим на опазване и ползване за област Ловеч през
2017 г.
Генетично модифицирани организми
По Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) са направени 4 бр.
проверки, от които 3 бр. планови (на опитно поле на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" ЕООД, гр. Летница; лаборатория по микроразмножаване на Институт по планинско
животновъдство и земеделие - гр. Троян; опитно поле на Институт по царевицата, гр.
Кнежа) и 1 бр. извънредна (на База за биологично изпитване на "Анадиаг България" ЕООД, София, в гр. Плевен).
Броят на проверките по ЗГМО през 2017 г. е същият като през 2016 г.
През 2017 год. са извършени планови проверки на всички планувани обекти защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие, лечебни растения и
генетично модифицирани организми.
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен

52

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2017 г.

2.5.2. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/
сигнали
През 2017 г. е регистрирана една жалба относно незаконна сграда до която се достига
през имот на жалбоподателката, което нарушава собствеността й и го уврежда. От
извършената проверка е установено, че жалбата е неоснователна и няма нарушения на
екологичното законодателство.
През 2017 г. са регистрирани 25 бр. сигнали до РИОСВ – Плевен, по които са
извършени 23 бр. проверки. От сигналите: 2 бр. са изпратени от сигналоподателите до
Община Плевен и РДГ-Ловеч, с копие до РИОСВ – Плевен; 2 бр. са изпратени по
компетентност - на Община Ловеч и на ОДБХ-гр. Плевен; 8 бр. са основателни, а 13 бр. са
неоснователни. За установените нарушения са съставени 3 бр. АУАН – за предлагане за
продажба на екземпляр - палто от кожа на Рис /Felis lynx/; за изложени на публично място
препарирани екземпляри от защитени видове - Голяма бяла чапла и Обикновен мишелов
(констатирано при проверка през 2016 г., по сигнал от 2016 г.); за предлагане за продажба
на екземпляр от вида Обикновена блатна костенурка. Издадени са 3 бр. наказателни
постановления.
2.5.3. Проведени процедури по реда на чл. 31 от ЗБР и Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(Наредба за ОС)
През 2017 г. са издадени:
- 316 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
върху защитените зони;
- 3 бр. Решения за извършване на оценка за степента на въздействие на ППП/ИП върху
защитени зони;
- няма издадени Решения по оценка на степента на въздействие;
- 74 бр. Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС;
- 1504 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка
(ЕО) (Приложение №6)
2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС
2.6.1.1. Процедури по ОВОС по глава шеста, раздел ІІІ на ЗООС
През 2017 г. в РИОСВ - Плевен са постъпили общо 2048 уведомления за планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения, от които 918 за инвестиционни
предложения, планове и програми и 1130 за горскостопански планове и програми.
Получени са 79 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 9
искания за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Проведени са консултации по 1 задание за обхват и съдържание на ОВОС и 5 задания за
обхват и съдържание на ЕО. Постъпили са 5 доклада за ОВОС за оценка на качеството, по
които са дадени 4 положителни и 3 отрицателни оценки. По един доклад за ОВОС с
положителна оценка е издадено решение за спиране на процедурата. По 5 доклада за ЕО са
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дадени 2 негативни и 4 положителни становища. По 2 доклада за ОВОС е издадено
решение по ОВОС. Постъпили са 3 искания за издаване на становище по ЕО.
Изготвени са 171 писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в
т.ч.: 96 писма за необходимост от задължителна ОВОС (1) и преценка на необходимостта
от ОВОС (95), 9 писма за задължителна ЕО (1) и преценка необходимостта от ЕО (8, вкл. 1
писмо е по искане за преценка, без уведомление); 66 крайни писма, че не може да се
проведе процедура (няма ИП, одобрени ИП, други).
По общо 55 уведомления по които е изискана допълнителна информация или постъпили
в края на годината процедурата продължава през 2018 г., а останалите 1822 уведомления за
ИП/П/П/П, са процедирани по ЗБР, по Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
с предмета и целите на опазване на защитените зони.
В Справка 6.1. са дадени уведомленията, които са процедирани по реда на глава шеста
от ЗООС в РИОСВ – Плевен през 2017 г.
Във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО, по глава шеста от ЗООС, са получени 240
становища, в т.ч.: 96 становища от БДДР; 129 становища от РЗИ; 4 становище от ИАОС; 3
становища от МОСВ; по 1 становище от: Агенция „Пътна инфраструктура“; БАН; Главна
инспекция по труда; ОД „Земеделие“; ОДБХ; РДГ; ОД на МВР и др. Броят на становищата
надвишава броя на издадените решения, тъй като в някои случаи са провеждани повече от
една консултация по отделна преписка.
През 2017 г. са издадени общо 78 бр. решения за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, от компетентността на РИОСВ –
Плевен. От тях 3 са с характер на решението – да се извърши ОВОС. Издадени са и 3
решения за поправка на фактически грешки и за изменение и допълнение на издадено
решение.
Издадени са 35 бр. решения за прекратяване на процедури.
Издадените през 2017 г. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС (в т.ч. решения за прекратяване), 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 ЗООС е следното:
1. Селско, горско и водно стопанство:
в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и
пресушаване на земи;
д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в
приложение № 1);
е) интензивно развъждане на риба;

17
11
4

2. Минно дело:
а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1);
г) дълбоки сондажи, в т.ч.:
- за водоснабдяване,
3. Енергийно стопанство:
а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода
(невключени в приложение № 1);
б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на
електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1);
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в) съоръжения за надземно складиране на природен газ;
г) съоръжения за подземно складиране на горими газове;
д) съоръжения за надземно складиране на горива;

1
1
2

4. Производство и преработка на метали:
г) инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с
изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от
цветни метали и сплави;
6. Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 1):
в) съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества.
7. Предприятия в хранителната промишленост:
а) производство на растителни и животински масла и мазнини;
б) пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти;
в) производство на млечни продукти;
е) кланици;

1
1
2
4
1
1

10. Инфраструктурни инвестиционни предложения:
б) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и
паркинги;
д) строителство на пътища (невключени в приложение № 1);
з) язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително
време (невключени в приложение № 1);

3
2
1

11. Други инвестиционни предложения:
б) инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци
(невключени в приложение № 1);
в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1);
д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства;

8
1
5

Забележка: Общият брой позиции е по-голям от общия брой издадени решения, тъй като някои ИП попадат
в повече от 1 позиция по Приложение № 2 от ЗООС.

Разпределението на ИП по отрасли на икономиката е както следва:
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Разпределението на инвестиционните предложения по общини е:

През 2017 г. са проведени писмени консултации по определяне на обхвата,
съдържанието и формата на доклад за ОВОС (ДОВОС) за следните ИП:


Реконструкция и модернизация на съществуващи работни
възстановяване дейността на свинекомплекс в с. Варана, общ. Левски.

помещения

и

Дадени са 5 положителни и 3 отрицателни оценки на Доклади за ОВОС:
 Животновъдна ферма за отглеждане на бройлери (70000) в ПИ 75112.42.4, с. Умаревци.
 Израждане на многофункционално игрище за волейбол, футбол, баскетбол, с. Крушуна.
 Водовземане от подземни води, чрез 16 бр. нови тръбни кладенци в ПИ 087010, 088045,
083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050,
043008, 043071, 045034, 031006, земл. с.Брест, общ. Гулянци.
 Реконструкция на съществуваща инсталация за производство на чугунени отливки и
монтаж на формовъчна линия DISA№ 2.
 Реконструкция и модернизация на съществуващи работни помещения и възстановяване
дейността на свинекомплекс в с. Варана, общ. Левски.
Проведено е обществено обсъждане на Доклади за ОВОС за ИП за:
 Животновъдна ферма за отглеждане на бройлери (70000) в ПИ 75112.42.4, с. Умаревци.
 Израждане на многофункционално игрище за волейбол, футбол, баскетбол, с. Крушуна.
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През 2017 г. РИОСВ – Плевен, като компетентен орган е издала 1 решение по ОВОС за
инвестиционно предложение (видно от Справка 6.2.):
 Решение № ПН 1-1/2017 г. за ИП „Израждане на многофункционално игрище за
волейбол, футбол, баскетбол, с. Крушуна“.
 Решение № ПН 2-2/2017 г. за ИП „Животновъдна ферма за отглеждане на бройлери
(70000) в ПИ 75112.42.4, с. Умаревци“.
Издадено е едно решение за спиране на процедура по ОВОС, след проведено
обществено обсъждане, на основание чл. 54 от АПК
 Добив на подземни богатства: скално облицовачни материали - варовици в площта на
доказаните запаси в н-ще "Ъглен", з-ще с. Ъглен, общ Луковит
Прекратени са общо 35 бр. процедури, в т.ч. 4 бр. поради недопустимост на ИП, 16 бр.
поради непредставяне на допълнителна информация (в т.ч. 13 бр. – по чл. 5, ал. 5 от
Наредбата за ОВОС и 3 бр. – по чл. 6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС), 15 бр. по искане на
възложителя.
Решенията по ОВОС и по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на
които е осъществен контрол през 2017 г., са посочени в Справка 6.2. и Справка 6.4.
Събрани са таксите за всички инвестиционни предложения, за които са издадени
решения за преценяване необходимостта от ОВОС и решения по ОВОС.
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:









Писма по чл. 8 ал.2 от Наредбата за ЕО съгласно чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС;
Писма съгласно чл.5 ал.1 от Наредбата за ОВОС;
Решения за преценяване необходимостта от ОВОС ;
Решения за преценяване необходимостта от екологична оценка;
Решения по ОВОС;
Становища по екологична оценка;
Решения за прекратяване процедури по ОВОС/ЕО;
Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от
Наредбата по ОВОС и по чл. 20 от Наредбата за Е.

Продължава въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за извършване
на процедурите по ОВОС ”. До края на 2017 г. са въведени 1699 досиета на процедури за
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 и 2008 г.
2.6.1.2. Процедури по ЕО по глава шеста, раздел ІІ на ЗООС
През 2017 г. в РИОСВ – Плевен са издадени общо 9 бр. писма за уточняване на
приложимата процедура по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ЕО, вкл. 1 писмо за задължителна
ЕО и 8 за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (видно от Справки 6.1. и
6.8.).
В отговор на подадено уведомление е изготвено 1 писмо с указания за провеждане на
задължителна екологична оценка на:
 Общ устройствен план на Община Белене;
Проведени са консултации по обхват и съдържание на екологичната оценка за:
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Общ устройствен план на Община Гулянци
Общ устройствен план на Община Долни Дъбник
Общ устройствен план на Община Луковит
Общ устройствен план на Община Тетевен

Издадени са 12 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч.
1 решение с характер – да се извърши ЕО, 2 решения за прекратяване на процедури.
Издадените през 2017 г. решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО, са дадени в Справка 6.6.
През 2017 г. са издадени 3 Становища по екологична оценка (ЕО) на:
 Становище № ПН 1-1 ЕО /2017 г. - Общ устройствен план на Община Априлци
 Становище № ПН 2-2 ЕО /2017 г. Общ устройствен план на Община Левски
 Становище № ПН 3-3 ЕО /2017 г. Общ устройствен план на Община Долни Дъбник.
Издадено е решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Становище № ПН 11 ЕО /2017 г.
Продължава въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за извършване
на процедурите по ЕО ”. До края на 2017 г. са въведени 163 досиета.
2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати
 Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС:
През 2017 г. е осъществен планов контрол по общо 51 решения, включително 8 решения
по ОВОС, в т.ч.:
 3 решения по ОВОС и решения за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС на МОСВ (№№ 18-8 / 2004 г.; 12-8 / 2010 г.; 10-4 / 2012 г)
 48 решения по ОВОС и решения за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС на РИОСВ – Плевен (№№ ПН1-1/2011 г.; ПН1-1/2012 г.; ПН1-1/2015 г.; ПН33/2010 г.; ПН1-1/2016 г.; ПН24ПР/2010 г.; ПН32ПР/2011 г.; ПН1ПР/2016 г.;
ПН2ПР/2016 г.; ПН18ПР/2016 г.; ПН19ПР/2016 г.; ПН20ПР/2016 г.; ПН21ПР/2016 г.;
ПН23ПР/2016 г.; ПН25ПР/2016 г.; ПН26ПР/2016 г.; ПН27ПР/2016 г.; ПН31ПР/2016 г.;
ПН35ПР/2016 г.; ПН36ПР/2016 г.; ПН39ПР/2016 г.; ПН47ПР/2016 г.; ПН54ПР/2016 г.;
ПН57ПР/2016 г.; ПН58ПР/2016 г.; ПН62ПР/2016 г.; ПН63ПР/2016 г.; ПН66ПР/2016 г.;
ПН69ПР/2016 г.; ПН37ПР/2015 г.; ПН33ПР/2013 г.; ПН9ПР/2015 г.; ПН21ПР/2015 г.;
ПН41ПР/2015 г.; ПН26ПР/2015 г.; ПН46ПР/2015 г.; ПН49ПР/2015 г.; ПН53ПР/2015 г.;
ПН57ПР/2015 г.; ПН75ПР/2012 г.; ПН26ПР/2011 г.; ПН30ПР/2011 г.; ПН37ПР/2011 г.;
ПН40ПР/2011 г.; ПН43ПР/2011 г.; ПН62ПР/2011 г.; ПН71ПР/2011 г.; ПН83ПР/2011 г.)
Съставени са 53 констативни протокола за проверка (41 по документи и 12 на място) на
условията в решения по ОВОС и на решения за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС, издадени от МОСВ и от РИОСВ – Плевен, включително проверки за
срока на правно действие на решения.
Проверки по чл. 93, ал.7 и чл. 99, ал. 8 от ЗООС
През 2017 г. е потвърдено, че е изгубен срока на правно действие на:
 Решение № ПН 1-1 /2011 г. за ИП Изграждане на ветроенергиен парк “Гулянци ІІ” с
подстанция в земл. на гр. Гулянци;
 Решение № ПН 26 ПР /2011 г. за ИП Монтаж на ветрогенератор в ПИ № 042024, с.
Радишево;
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен

58

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2017 г.

 Решение № ПН 37 ПР /2011г. за ИП Въздушна електропроводна линия (ВEЛ) 110 kV
между подстанцията на ВяЕЦ „Милковица” 20/35/110 kV и подстанция „Плевен I"
220/110/20 kV, в земл. на с.Шияково и с. Ленково, общ. Гулянци, с. Бръшляница, с.
Върбица, с. Буковлък и гр. Плевен, общ. Плевен;
 Решение № ПН 40 ПР /2011 г. за ИП Изграждене на подстанция в ПИ 18099,250,005
от земл. на гр. Гулянци, обл. Плевен.
През 2017 г. са направени 20 извънредни проверки, в т.ч.: 3 бр. за проверка на
информация по текущи процедури; 10 бр. по Заповед № РД-422/19.06.2017 г. на Министъра
на околната среда и водите за незаконен добив на инертни материали от реките; 3 бр. по
сигнали; 2 бр. по постъпили възражения; 2 бр. за проверка на правно действие на решения
по ОВОС/за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
 Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО и
в решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО
През 2017 г. е осъществен контрол по 3 становища по ЕО (№ ПН 1-1/2006 г.; ПН 1-1
/2007 г.; ПН 1-1/2011 г.). Утвърдени са представените годишни доклади за наблюдение и
контрол.
Представени са и са утвърдени:






Справка за съответствието на Общ устройствен план на Община Априлци (окончателен
проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от
консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ПН 1-1 ЕО
/2017 г. и Решение № ПН ЕО 11 /2017 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на ЕО
Справка за съответствието на Общ устройствен план на Община Кнежа (окончателен
проект) с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от
консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ПН 1-1 ЕО
/2016 г. и Решение № ПН ЕО 8 /2017 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на ЕО.
Справка за съответствие на Общ устройствен план на Община Летница с основните
резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с
условията, мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ПН 2-2 ЕО /2016 г.
Върната е – не е утвърдена:





Справка за съответствие на Общ устройствен план на Община Никопол с основните
резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с
условията, мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ПН 4-4 ЕО /2016 г.
Не е получена справка от Община Долна Митрополия, която няма изготвен окончателен
проект на Общ устройствен план.

Съставени са 7 констативни протокола за контрол по документи на становища и
решения по екологична оценка (ЕО).

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 7)
2.7.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с
издадени Комплексни разрешителни. Резултати
На територията на РИОСВ – Плевен са разположени 28 обекта с издадени комплексни
разрешителни. През периода от 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са извършени 24 проверки на
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обекти с КР, от които 18 планови проверки и 6 извънредни проверки, в това число
проверки по сигнал и последващ контрол. Съставени са 24 бр. констативни протокола и са
дадени общо 11 бр. предписания, които са изпълнени. През 2017 г. са постъпили са 20
ГДОС в определения срок, внесени са 5 писма - декларации от оператори. Съставени са 1
бр. АУАН за неизпълнение на предписание на Директор РИОСВ във връзка с промяна на
дейността и закупуване на площадка със съществуващо КР от нова фирма и 1 бр. АУАН за
нарушение на условия в КР. Издадени са 2 бр. НП. Двадесет оператори на инсталации,
чиято производствена дейност попада в обхвата на Приложение №1 към Регламент
166/2006г, са докладвали в разработената електронна система. Изготвени са становища във
връзка с подадени уведомления по глава VI от ЗООС, заявления и актуализация на
комплексни разрешителни. Изготвени са и изпратени в ИАОС всички постъпили планове
за собствен мониторинг на оператори с КР. Взето е участие в семинар на МОСВ във връзка
с прилагане изискванията на законодателството по комплексни разрешителни. Изготвени
са доклади от планови и извънредни комплексни проверки, които са публикувани на
интернет страницата на РИОСВ – Плевен и предоставени на операторите съгласно чл. 154
а) от ЗООС. Изготвен отчет по политики за 2017г.
Актуализирани са електронните досиета на всички оператори с издадени комплексни
разрешителни. Във връзка с повишаване компетентността и професионалната
информираност се поддържат контакти с експерти от МОСВ, ИАОС по въпроси, свързани с
процедурите за комплексни разрешителни. Поддържа се вътрешната база данни за
процедурите по КПКЗ.
Извършен е планов контрол на 18 бр. оператори с издадени КР по чл.117, ал.1 и ал.2 от
ЗООС :
1. „Джи Еф Еф" АД („Клеърс“ ЕООД), с. Черквица, общ. Никопол;
2. „Златна Панега Цимент” АД, с .Зл.Панега , обл. Ловеч;
3. „Канарини“ ЕООД, гр. Пловдив;
4. „Полихим - СС" ЕООД, гр. София;
5. „Пордим Ойл” ЕООД, гр. София;
6. „Рафинерия Плама”АД, гр. Пловдив;
7. Регионално депо, Община Плевен, гр.Плевен;
8. Регионално депо Община Ловеч, гр. Ловеч;
9. Регионално депо Община Троян, гр. Троян;
10. Регионален център за управление на отпадъците в регион - Луковит”, гр. Луковит;
11. Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, с.
Санадиново;
12. „Рубин Трейдинг” ЕАД Плевен, гр. Плевен;
13. „Славяна”АД, гр. Славяново, общ.Плевен;
14. „Старткерамик” ООД, с. Михалци,, общ. Павликени;
15. „Тера” АД, гр.Червен бряг;
16. „Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен;
17. „Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч;
18. „Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен.
За всички планови проверки са издадени заповеди за извършване на комплексни
проверки. Изготвени са писма до БДДР и до операторите на инсталациите за определяне на
компетентни лица, които да вземат участие в комплексната проверка. Всяко тримесечие се
определят плановите проверки и за целта писмено се информира БДДР Плевен.
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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.
2.7.2 Извършени
жалби/сигнали.

проверки

и

предприети

действия

по

регистрирани

През отчетния период са получени два сигнала от дейността на обект с издадено
комплексно разрешително – „Полихим – СС“ ЕООД, гр. София.
Във връзка със сигнал (вх. № ОИК-3-26/28.04.2017), за „остра задушлива миризма на
масло от рафинерия на изхода от гр. Луковит, посока гр. Плевен“ е представен доклад до
Директора на РИОСВ - Плевен от експерти на РИОСВ, присъствали в РС в гр. Луковит по
време на подадения сигнал .
Във връзка със сигнал (вх. № ОИК-3-74/25.09.2017), за „замърсяване на атмосферния
въздух от дейността на „Полихим СС”, получен от мобилен „зелен телефон“ на МОСВ, е
направена проверка на площадката на „Полихим СС ЕООД“ в гр. Луковит. Извършен е
оглед в района на „Полихим СС” ЕООД и разговор с жители на града. В разговора с
граждани е установено, че не са усетени миризми на нефтопродукти или други неприятни
миризми за времето посочено в сигнала.
2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ
По спазването на законодателството по екологична отговорност са извършени 8бр.
планови проверки на обекти на територията на РИОСВ - Плевен.. При проверките не се
констатираха непосредствена заплаха за екощети и приченени екощети. За отчетния период
са дадени 4 бр. предписания за изготвяне на собствени оценки.
През 2017 г. на територията на РИОСВ - Плевен 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.
Резултати от извършената контролна дейност по Отговорност за предотвратяване
и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
За отчетната 2017 г. на територията на РИОСВ - Плевен няма регистрирани случаи на
възникнали непосредствени заплахи за екологични щети и случаи на причинени
екологични щети.
2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали
екологични щети
За отчетния период няма Програми за отстраняване на минали екологични щети на
територията на РИОСВ - Плевен.

2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали (Приложение
№8)
2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или
съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от
ЗООС. Резултати
Към настоящия момент на територията на РИОСВ - Плевен има само обекти с
класификация нисък рисков потенциал – 8 бр.
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Съгласно годишен план за контролна дейност на комисията по чл.157а, ал.4, т.1 от
ЗООС, през 2017 г., бяха определени за контрол 4 бр. предприятия с класификация нисък
рисков потенциал :





„Метекно България“ АД с класификация нисък рисков потенциал на оператор „Метекно
България” АД, гр. Плевен;
„Петролна база – Левски”, гр. Левски с нисък рисков потенциал на оператор „Литекс”
АД, гр. София;
„Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен с нисък рисков потенциал на оператор
„Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен;
„Газохранилище – Литекс“, гр. Ловеч на оператор Литекс АД, гр. София

За отчетния период са извършени общо 6 бр. проверки, от които 4бр. планови на
гореизброените предприятия и 2бр. извънредни проверки на:




„Рафинерия Плама” АД, площадка гр. Плевен с нисък рисков потенциал - извънредна
проверка за прилагане на ПАМ на резервоари със Заповед РД 0210/02.05.2017 на
Директора на РИОСВ - Плевен. ПАМ е приложен, заради актуализация на
класификацията на обекта по чл.103, ал.2 от ЗООС за нисък рисков потенциал с цел
недопускане на превишаване на капацитета на съхраняваните вещества от Приложение
№3 и промяна в класификацията на обекта по реда на чл.103 от ЗООС (потвърждение
по чл.103, ал.6 от ЗООС с изх. № УК-10/31.03.2017 г. на МОСВ );
„Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен - извършен последващ контрол на дадено
предписание за маркиране на резервоари, констатира се, че е изпълнено.

За 2017 г. са дадени 4 бр. предписания на операторите за изпълнение на задължение по
чл.116 д, ал.1 от ЗООС и за маркиране на резервоари.
При извършения контрол на предприятията не се констатираха несъответствия в
прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.
Резултати от извършената контролна дейност по предотвратяването на риска от
големи аварии:
В сравнение с 2016 г., през 2017 г. са извършени малко по-малък брой проверки - 6бр.
спрямо 7 бр. (2016г.), тъй като през 2016 г се извършиха извънредни проверки с цел
прилагане на ПАМ, поради неизпълнения на задължения за актуализиране на ДППГА.
Броят на дадените предписания през 2017 г. е по – голям (4бр.) в сравнение с 2016 г. (0бр.)
– изиска се изпълнение от страна на операторите на задължението по чл.116 д, ал.1 от
ЗООС и е дадено предписание за маркиране на резервоари за съхранение на гориво.
През 2017 г. от директора на РИОСВ - Плевен е издадено 1бр. становище по чл.106, ал.2
от ЗООС за потвърждаване на пълнотата на актуализиран ДППГА на съществуващо
предприятие с нисък рисков потенциал „Рафинерия Плама” АД.
През 2017 г. стартира процедура за актуализиране на уведомление за класификация по
чл.103, ал.1 от ЗООС за инвестиционно намерение на предприятие с нисък рисков
потенциал „Метекно България“ АД, гр. Плевен, което е изпратено за верифициране в
МОСВ.
За 2017 г. се стартира 1 бр. съвместена процедура по глава шеста и глава седма, раздел І
от ЗООС за нов обект с класификация нисък рисков потенциал „Марица олио“ АД, с. Ясен,
които е на етап внесена в РИОСВ - Плевен информация по чл.99 б) от ЗООС.
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През 2017 г. не са провеждани процедури по одобряване на доклади за безопасност, тъй
като на територията на РИОСВ - Плевен няма предприятия с класификация висок рисков
потенциал.
При извършен планов контрол по Закона за защита на вредното въздействие на
химичните вещества и смеси в 8бр. обекти, в които имаше налични опасни химикали от
Приложение №3 на ЗООС се изискаха и представиха доклади по чл.6, ал.1 на Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от
тях. Дадени са 5бр. предписания за представяне на доклади за класификация по чл.103,
ал.1 от ЗООС. При провеждане на процедурите по Глава 6, раздел ІІІ на инвестиционни
предложения се извършваше оценка дали обектите ще попаднат в обхвата на Глава 7,
раздел І от ЗООС. Не се констатира нов обект, попадащ в обхвата на Севезо.
През 2017 г. е съставен и връчен 1 бр. АУАН на „Литекс“ АД, гр. София за нарушение
на разпоредбата чл. 166, т.3 на ЗООС във връзка с неизпълнение на дадено предписание по
ЗООС за неподаден в РИОСВ - Плевен коригиран и допълнен ДППГА на „Петролна База –
Литекс“, гр. Левски. Издадено е НП, което е влязло в сила и платено от оператора.
През 2017 г. в предприятие с нисък рисков потенциал „Рафинерия Плама” АД,
площадка гр. Плевен със Заповед РД 0210/02.05.2017 на Директора на РИОСВ - Плевен е
извършено пломбиране на част от резервоарен парк. ПАМ е приложен, поради
актуализация на класификацията на обекта по чл.103, ал.2 от ЗООС за нисък рисков
потенциал и с цел недопускане на превишаване на капацитета на съхраняваните вещества
от Приложение №3 и промяна в класификацията на обекта по реда на чл.103 от ЗООС.
В следствие на осъществения контрол през 2017 г. по прилагането на изискванията
Глава 7, раздел I от ЗООС се установи, че:
o планът за контрол през 2017 г. и дадените предписания са изпълнени;
o операторите спазват управленските и технически мерки за безопасност, предвидени в
докладите за политиката за предотвратяване на големи аварии
o не са установени аварийни ситуации и няма регистрирани случаи на големи аварии с
опасни химични вещества.;
2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:
През 2017 г. бяха планувани за контрол 39 бр. обекти на територията на РИОСВ Плевен по отношение на въздействието на опасните химикали върху компонентите на
околната среда и здравето на хората.
Извършени са общо 46 проверки (на 44 обекта) на територията на Плевенска и Ловешка
област по спазване на законодателството по химикали, от които 14 бр. индивидуални, 26
бр. КПКД проверки и 6 бр. извънредни. Проведените извънредни проверки са следните 2бр. по писма на МОСВ за получени нотификации от Комисията за защита на
потребителите (КЗП) с цел установяване на УОЗ вещества в състава на изделия, 1бр. по
получен сигнал в РИОСВ - Плевен за производство на дървени въглища, 2бр. по писмо на
МОСВ за заявени за регистрации на вещества, 1бр. по писмо на МОСВ за установяване на
наличие на отпадъци от стъклени опаковки в състава на произвеждан бетон. При
осъществения извънреден контрол се констатира неизпълнение на дадено предписание, за
което е съставен е АУАН 029/2017 г. за нарушение на чл.166,т.3 от ЗООС. Към настоящия
момент е спряно административнонаказателното производство на основание чл.43, ал.6 от
ЗАНН. През годината са дадени общо 15 бр. предписания, от които 5 бр. са за представяне
на доклади за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС, 4бр. с писмо за представяне на
информация за начало на производство, количества, документи за предварителна
регистрация и нотификация, за представяне на ИЛБ в съответствие с Регламент 2015/830 Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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3бр., за регистрация на вещества при възобновяване на дейност-1бр., за количества на
производство -1бр., по Наредбата за съхранение - 1бр.
През годината са взети участия и в проверки на 5 бр. обекти с издадени комплексни
разрешителни.
В сравнение с 2016 г., през 2017 г. са извършени по-голям брой проверки -46 бр. спрямо
39 бр. (2016г.) – плануваните обекти за контрол през 2016 г. са по - малко, % на
извънредните проверки е еднакъв.
Приоритетни за проверка по химикали през 2017 г. бяха:
o потенциалните регистранти по REACH през 2018 г. ;
o участие в 5-ти Европейски проект на форума на Европейската агенция по химикали
(REF-5) - контрол на изискванията за информационните листове за безопасност и
сценариите на експозиция;
o контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и
на вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за
забрана през 2017 и 2018 г.;
o Регламент (ЕО) 850/2004 по отношение на новите УОЗ вещества и във връзка с
нотификации от Комисията за защита на потребителите (КЗП);
o контрол за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
 Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH)
През 2017 г. продължи работа по контролната дейност за спазване изискванията на
Регламент REACH.
РИОСВ - Плевен извърши 40 броя проверки на 38 задължени лица по прилагането на
Регламента, от които 4 бр. извънредни проверки – 1бр. по получен сигнал в РИОСВ Плевен за производство на дървени въглища, 2бр. по писмо на МОСВ за проверка на
заявени за регистрации фирми, 1бр. по писмо на МОСВ за установяване на наличие на
отпадъци от стъклени опаковки в състава на произвеждан бетон. Не се констатираха
нарушения. Дадени са общо 8 бр. предписания - за представяне на информация за начало
на производство, количества, документи за предварителна регистрация - 3бр., за
представяне на ИЛБ в съответствие с Регламент 2015/830 - 3бр., за регистрация на вещества
при възобновяване на дейност-1бр., за количества на производство - 1бр., които са
изпълнени.
Приоритетни за контролна дейност през 2017 г. бяха фирмите, попадащи в обхвата на
Регламента за изпълнението на изискванията за:





Регистрации на вещества по REACH с краен срок 2018 г. ;
участие в 5-ти Европейски проект на форума на Европейската агенция по химикали
(REF-5) - контрол на изискванията за информационните листове за безопасност и
сценариите на експозиция;
контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и
на вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за
забрана през 2017 и 2018 г.

Извършени са проверки на 17 бр. производители, 4 бр. вносители (от които 3 бр. за
извършван внос чрез ИП) и 30 бр. потребители по веригата на територията на Плевенска и
Ловешка област. За отчетния период няма изключителни представители на територията на
РИОСВ - Плевен. Приоритетно по Регламента през 2017 г. продължи контрола на
производители и/или вносители на химикали, попадащи в тонажната група за същинска
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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регистрация на веществата през 2018 г. Проверените производители, подлежащи на
регистрация през 2018 г., не надвишават тонажната група. Във връзка с изпратено писмо от
МОСВ, с приложен списък на фирми на територията на РИОСВ - Плевен, заявили
намерения за регистрация на вещества през 2013 г. и 2018 г. е извършен контрол на
посочените в списъка предприятия. Изпратени са протоколите от направените проверки в
МОСВ, в които са отразени намеренията на фирмите за извършване (или отказ от
регистрация и причини) на същински регистрации на вещества през 2018 г. по Регламент
REACH.
При проверките през 2017 г. не се констатираха неизпълнения на задълженията за
извършване на същински регистрации на химични вещества в Европейска агенция по
химикали:
- 3 бр. регистранти с извършени регистрации на вещества през 2010 г. - не произвеждат
нови вещества, освен регистрираните;
- 5 бр. производители и 1 бр. вносител с предварителна регистрация на вещества със срок
за същинска регистрация 2018 г. – не се констатира превишаване на тонажната група 1100 т/год.;
- 3 бр. „потребители по веригата” за извършван внос чрез ИП – не се констатира
несъответствие;
- 1 бр. дружество с променена роля по веригата - от вносител на потребител по веригата
от 2014 г. – не се констатира подновен внос;
- 7 бр. фирми с извършени предварителни регистрации за 2013, 2018 г. са със спряно или
неосъществено производство;
Във връзка с приоритета за 2017 г. - участие в 5-ти Европейски проект на форума на
Европейската агенция по химикали (REF-5), касаещ контрол на изискванията за
информационните листове за безопасност и сценариите на експозиция, е извършен планов
контрол съвместно с инспектори на Д „ИТ“ със седалище Плевен и РЗИ – Ловеч в 2бр.
фирми производители на вещества („Златна Панега Цимент“ АД и „Българска Петролна
Рафинерия“ ЕООД). Не се констатираха несъответствия. Попълнени са въпросниците от
проекта и е докладвано в МОСВ.
През 2017 г. е извършен планов контрол в 7 бр. фирми за наличие на вещества (кадмий,
азбест, трихлоретан), предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и на
вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH (DEHP, DBP,BBP) със
срокове за забрана през 2017 и 2018 г. Във връзка с предоставени от МОСВ нотификации
от Комисията за защита на потребителите по Системата за бърз обмен на информация
(RAPEX) е проведен извънреден контрол в 2бр. обекта - „БАЙ ЙИНГ” ООД, гр. Плевен и
„Баумакс България” ООД, магазин Плевен за наличието на завишено съдържание на
кадмий в посочените в нотификациите изделия. Не се констатира наличие на посочените в
нотификациите изделия.
При извършените проверки на информационните листове за безопасност в 34 бр. обекти
се констатира, че за опасните химикали има информационни листове листовете по
форматите на Регламент 453/2010 г. и Регламент 2015/830. Дадени са 4бр. предписания за
представяне на ИЛБ с съответствие с Регламент 2015/830 за изменение на Регламент
1907/2006 (REAСH), които са изпълнени.
В РИОСВ – Плевен се поддържат досиета на фирмите, като по този начин се извършва
систематична проверка и оценка на базата данни на обектите.
В следствие на осъществения контрол през 2017 г. по прилагането на Регламент REACH
се установи, че:
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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o планът за контрол по управление на химикали през 2017 г. и дадените предписания са
изпълнени;
o не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински
регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;
o при проверките по проект REF-5, касаещ контрол на изискванията за информационните
листове за безопасност и сценариите на експозиция не се констатираха нарушения;
o при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване съгласно
приложение XVII на REACH и на вещества предмет на разрешаване по приложение
XІV на REACH със срокове за забрана през 2017 и 2018 г., не се констатира наличието
на такива;
o за отчетния период няма съставен АУАН за неспазени изисквания на регламента.
 Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (CLP)
По прилагане 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 9 бр. производители и/или вносители на
територията, контролирана от РИОСВ - Плевен. При проверките на фирмите, извършили
през минал период нотификации, не се установи внос или производство на нови
ненотифицирани вещества.
Във връзка с постъпил в РИОСВ - Плевен сигнал, свързан с дейността на инсталация за
производство на дървени въглища на „Марвик Енерджи” ЕООД, гр. София е извършена
проверка на инсталацията в землището на гр. Троян, при която се констатира, че не работи
и няма работещи или законен представител на дружеството. Дружеството е със закрита
производствена дейност от 2016 г. С писмо изх. № ОИК-3-9/27.02.2017 г. са дадени
предписания на дружеството за представяне на информация за начало на производство,
количества, документи за предварителна регистрация и нотификация. В поставения срок не
е представен В РИОСВ - Плевен документ за извършена нотификация, за което е съставен
АУАН за нарушение на чл.166,т.3 от ЗООС. Към настоящия момент е спряно
административнонаказателното производство на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН.
 Регламент № 648/2004 относно детергентите
Във връзка с прилагане на Регламент 648/2004 г. относно детергентите са извършени 2
бр. планови проверки. Дружествата, произвеждащи детергенти, съдържащи ПАВ, са
изготвили ИЛБ, в които са отразени биоразградимостта на ПАВ и метода за анализ. При
осъществения контрол през прилагането на Регламента не се установиха нарушения,
касаещи изискванията за биоразградимост на ПАВ в детергентите.
 Регламент № 259/2012 г. за изменение на Регламент № 648/2004 г. по отношение на
употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни
детергенти.
Проведен е планов контрол на производител на перилни препарати „Каприкорн
Кемикълс груп” ООД, площадка гр. Луковит. Фирмата има извършени анализи от
акредитирана лаборатория за определяне съдържание на фосфор в една перилна доза.
Съдържанието на фосфор в една перилна доза (50g) е под 0,5 g, което е в съответствие с
разпоредбите на приложение VIа на Регламент №259/2012 г. за изменение на Регламент
№648/2004г. относно детергентите.
 Регламент № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)
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За 2017г. не е плануван контрол по Регламент (ЕС) 649/2012 и не са провеждани
извънредни проверки
 Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
За 2017 г. е осъществен контрол от РИОСВ - Плевен на 11бр. фирми (9бр. планови и
2бр. извънредни проверки) относно пускането на пазара, вноса/износа и употребата на
търговски смеси за съдържание на УОЗ вещества. За отчетния период няма дадени
предписания за предоставяне на информация. Проведеният контрол е за наличие на РВDE,
PFOS, HBCDD и на PCNs вещества в произвежданите и/или употребяваните от
дружествата - бои, лакове, полимерни изделия, експандиран полистирол (EPS), дамаски и
др. Не е констатирано наличие на цитираните УОЗ вещества, с изключение на наличната в
РСПБЗН Ловеч противопожарна пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в
количество от 400 литра. Пяната е на временно съхранение до предаването и като опасен
отпадък в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Във връзка с предоставени от МОСВ нотификации от Комисията за защита на
потребителите (КЗП) по Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) е проведен
извънреден контрол в 2бр. обекта - „БАЙ ЙИНГ” ООД, гр. Плевен и „Баумакс България”
ООД, магазин Плевен за наличието и завишеното съдържание на SCCPs в посочените в
нотификациите изделия. При проверките не се установи наличието на такива.
За проведения контрол по Регламент (ЕО) № 850/2004г. и по подадените нотификации
от КЗП е докладвано на МОСВ.
В следствие на осъществения контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 850/2004 за
устойчивите органични замърсители (УОЗ) се установи, че:
o не се констатира наличие РВDE, PFOS, HBCDD и на PCNs вещества в състава на
произвежданите и/или употребяваните от дружествата - бои, лакове, полимерни
изделия, експандиран полистирол (EPS) за строително приложение и др.;
o не се констатира наличие на SCCPs в изделията, посочени в нотификациите на КЗП;
o на територията на РИОСВ - Плевен се съхранява 400 л. противопожарна пяна,
съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в РСПБЗН Ловеч. Не се констатираха
разливи от съдовете за съхранение. На РДПБЗН Ловеч е напомнено, че
пенообразувателя е с изтекъл срок и е в забрана за употреба, съгласно Регламент
850/2004 и че трябва да се управлява като опасен отпадък съгласно ЗУО и да бъде
предаден в съответствие с изискванията на закона.
o за отчетния период не се констатира нарушение на изискванията на Регламент (ЕО) №
850/2004, няма съставен АУАН или приложен ПАМ на обекти на територията на
РИОСВ - Плевен.
 Регламент 1102/2008 живачни съединения и безопасното съхранение на метален
живак
За 2017 г. не е плануван контрол по Регламент (ЕС) 1102/2008 и не са провеждани
извънредни проверки.


Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси

За спазване на изискванията за реда и начина на съхранение на опасни химични
вещества и смеси е проведен планов контрол в 26 бр. обекта. Не са установени нарушения
в реда и начина на съхранение на използваните химикали, няма дадени предписания за
отчетния период.
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В изпълнение на заповед № РД-12-15/13.07.2017 г. на Областен управител на област
Плевен, издадена на основание писмо на ТД НС Плевен, на 25.07.2017 г. от страна на
междуведомствена комисия с представители на РДПБЗН Плевен, РИОСВ - Плевен, РЗИ
Плевен и РУ- Червен бряг е извършена проверка на „Бета Индъстрис Корп.“ АД – в
несъстоятелност в комплекс „Бета“, гр. Червен бряг. При проверката е констатирано, че в
производствения комплекс на „Бета Индъстрис Корп.“ АД, в изоставени лабораторни
помещения са налични големи количества отпадъчни химикали, в т.ч разпилени живачни
отпадъци, които не се съхраняват екологосъобразно. В протокола са дадени предписания,
касаещи предприемане на мерки по Закона за управление на отпадъците, които са
изпратени на синдика на „Бета Индъстрис Корп.” АД – в несъстоятелност с писмо, изх.№
3780/31.07.2017г. на РИОСВ - Плевен за изпълнение в срок 1 месец от получаването му.
Дадените предписания на представляващата дружеството в несъстоятелност не са
изпълнени, за което е съставен АУАН № 043/23.10.2017 г. на „Бета Индъстрис Корп.” АД в несъстоятелност за неизпълнение на задължение по чл.156, ал.1 във връзка с чл.120 от
Закон за управление на отпадъците. Актът е съставен в отсъствие на нарушителя, на
основание чл.40, ал.2 от ЗАНН и е изпратен за връчване по реда, предвиден в чл.43, ал.4 от
ЗАНН.
Извършени са 3бр. последващи проверки на място от експерти на РИОСВ - Плевен, при
които се констатира изключително влошеното състояние на помещенията, в които се
намират отпадъчните и негодни химикали и на самите отпадъци.
Констатира се, че управлението на опасните отпадъци на територията на бивши
лаборатории за химически анализ и складове за химикали, стопанисвани от „Бета
Индъстрис Корп.“ АД – в несъстоятелност не е по установения ред, съгласно ЗУО и
поднормативната уредба по прилагането му, в т.ч. Наредба за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. По случая е образувана и
прокурорска преписка № 04605/2017 г.
На 27.11.2017 г. с изх. № 3780 на РИОСВ - Плевен е подадена жалба до Окръжна
прокуратура – Плевен, в която е изразено предположение, че са налице данни за
извършено престъпление по чл.353в, ал.1 от НК, поради което същата жалба е препратена
до РП – Червен бряг за предприемане на необходимите действия по компетентност. Към
момента е образувано досъдебно производство от ОП- Плевен по чл.353в, ал.1 от НК срещу
синдика на „Бета Индъстрис Корп.“ АД – в несъстоятелност. Въпреки предприетите
гореописани законови действия и мерки от страна на РИОСВ - Плевен, до настоящия
момент г-жа Елвира Гроник, в качеството й на синдик на „Бета Индъстрис Корп.“ АД – в
несъстоятелност, не е изпълнила вменените й от екологичното законодателство свои
задължения и дадените от наша страна предписания, за което е ангажирана
административно – наказателната й отговорност.
За предприетите законови действия и мерки от страна на РИОСВ - Плевен и за
възникналата предпоставка за замърсяване на компоненти на околната среда и на
инциденти с живота и здравето на хората е изготвен и изпратен доклад до МОСВ.
Резултати от извършената контролна дейност по управление на опасни химични
вещества:
o не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински
регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;
o при проверките по проект REF-5, касаещ контрол на изискванията за информационните
листове за безопасност и сценариите на експозиция не се констатираха нарушения;
o при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване съгласно
приложение XVII на REACH и на вещества предмет на разрешаване по приложение
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XІV на REACH със срокове за забрана през 2017 и 2018 г., не се констатира наличието
на такива;
o при осъществения контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 850/2004 относно
устойчивите органични замърсители не се констатира наличие РВDE, PFOS, HBCDD и
на PCNs вещества в състава на произвежданите и/или употребяваните от дружествата
продукти. Не се констатира наличие на SCCPs от подадените нотификации на КЗП;
o планът за контролна дейност през 2017 г. по управление на опасни химични вещества е
изпълнен.
2.8.3 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/
сигнали
Във връзка с постъпил в РИОСВ - Плевен, свързан с дейността на инсталация за
производство на дървени въглища на „Марвик Енерджи” ЕООД, гр. София е извършена
проверка на инсталацията в землището на гр. Троян при която се констатира, че не работи
и няма работещи или законен представител на дружеството. Дружеството е със закрита
производствена дейност от 2016 г. С писмо изх. № ОИК-3-9/27.02.2017г. на дружеството са
дадени предписания по ЗООС за представяне на информация за начало на производство,
количества, документи за предварителна регистрация и нотификация. В поставения срок не
е представен В РИОСВ - Плевен документ за извършена нотификация, за което е съставен
АУАН за нарушение на чл.166,т.3 от ЗООС. Към настоящия момент е спряно
административнонаказателното производство на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН.
2.9. Комплексни проверки (Приложение 9) - Резултати
През 2017 г. комплексен подход при осъществяване на контролната дейност е приложен
при извършване на 82 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на
околната среда, от тях:
 72 са планирани и извършени като комплексни,
 10 са извънредни – във връзка с постъпили жалби и сигнали и за осъществяване на
последващ контрол.
В рамките на извършените 72 планови комплексни проверки са направени:
 27 проверки по компонент води,
 52 проверки по компонент въздух,
 1 проверки по компонент почви,
 66 проверки по фактор отпадъци,
 26 проверки по фактор ОХВ,
 4 проверки по фактор шум,
 6 проверки във връзка със Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети и
 3 проверки във връзка със Закона за ограничаване изменението на климата.
При комплексните проверки са дадени общо 61 предписания, изпълнението на които е
проследено чрез проверки на място и/или преглед на предоставени от операторите
документи. Няма неизпълнени предписания.
При планиране, извършване и отчитане на комплексните проверки се спазва стриктно
Инструкцията за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ и Процедурата
за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ - Плевен: в
началото на всяко тримесечие се определят дати за извършване на комплексните проверки
по контролната дейност. Преди всяка планова проверка се пуска заповед на директора на
инспекцията, с която се определя координатор и екип от експерти и се изпраща писмо на
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оператора, в която се указва датата на проверката и нейния обхват. След извършване на
проверката, проверяващият екип изготвя доклад до директора на РИОСВ - Плевен, който се
качва на Интернет страницата на инспекцията. За всеки обект, на който е правена
комплексна проверка се поддържа електронно досие с включени всички входящи и
изходящи документи, касаещи обекта.

3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при
провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати
резултати и изводи
През 2017 г. за издадени общо 138 решения, т.ч.: 3 становища по ЕО, 2 решение по
ОВОС, 78 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 12 решения за
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 37 решения за прекратяване на
процедури (ОВОС – 35, ЕО – 2), 5 решения за фактически грешки, изменение и
допълнение, 1 решение за спиране на процедура.
За сравнение през 2016 г. са издадени общо 118 решения, т.ч.: 4 становища по ЕО, 1
решение по ОВОС, 70 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 22
решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 20 решения за
прекратяване на процедури, 1 решение за спиране на процедура.
Наблюдава се увеличаване на решенията по ОВОС, както и на решенията за
прекратяване на процедури по ОВОС. Вероятна причина за по-високата инвестиционна
активност е поради финансиране по Програма за развитие на селските райони и други
програми. Най-голям брой са инвестиционните предложения в областта на селско, горско и
рибно стопанства. На следващо място са общински инфраструктурни проекти, също
инвестиционни предложения за добив на вода, в енергийно стопанство и
преработвателната промишленост.
Основните проблеми във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО са следните:











Общините и най-вече малките кметства не винаги спазват срока (3 дни) за поставяне и
за информиране на РИОСВ, след осигурен достъп до информацията по Приложение №
2 от Наредбата за ОВОС. Не всички общини съставят протоколи, съгласно Приложение
№ 7 от Наредбата за ОВОС.
Необходимо е да се въведат единни критерии при определяне степента на въздействие и
риска за човешкото здраве, извършвано от РЗИ.
От изминалата 2017 г. могат да се направят следните изводи:
Осигурено е участието на обществеността в процесите за взимане на решения, във
връзка с процедурите по глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
Постигнато е съкращаване на сроковете за изготвяне на краен документ при
кандидатстване за средства от Европейски фондове;
Осигурен е широк достъп до информация във връзка с необходимите документи за
предоставяне на съответната услуга.
Осигурено е въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за извършване
на процедурите по ОВОС ”. До края на 2017 г. са въведени 1699 досиета на процедури
за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 и 2008 г.
Осигурено е въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за извършване
на процедурите по ЕО ”. До края на 2017 г. са въведени 163 досиета
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4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане
на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи
В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо 34 защитени зони, които са част от
Европейска екологична мрежа "НАТУРА 2000" и Националната екологична мрежа
(НЕМ) (две от тях - BG0000494 „Централен Балкан“ и BG0000494 „Централен Балкан“
изцяло попадат в границите на Национален парк “Централен Балкан”, управлението на
който се осъществява от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр.
Габрово към Министерството на околната среда и водите):
защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (19
броя):
 BG0000181 „Река Вит“
 BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“
 BG0000239 „Обнова – Караман дол“
 BG0000613 „Река Искър“
 BG0000240 „Студенец“
 BG0000615 „Деветашко плато“
 BG0000247 „Никополско плато“
 BG0000616 „Микре“
 BG0000266 „Пещера Мандра“
 BG0000618 „Видима“
 BG0000269 „Пещера Лястовица“
 BG0000627 „Конунски дол“
 BG0000335 „Карабоаз“
 BG0001014 „Карлуково“
 BG0000396 „Персина“
 BG0001036 „Български извор“
 BG0000494 „Централен Балкан“
 BG0001493 „Централен Балкан буфер“
 BG0000591 „Седларката“
защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15
броя):
 BG0000240 „Студенец“
 BG0002017 „Беленски острови“
 BG0000332 „Карлуковски карст“
 BG0002074 „Никополско плато“
 BG0000494 „Централен Балкан“
 BG0002083 Свищовско-беленска низина
 BG0002088 „Микре“
 BG0002109 „Васильовска планина“
 BG0002091 „Остров Лакът“
 BG0002110 „Априлци“
 BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“
 BG0002111 „Велчево“
 BG0002096 „Обнова“
 BG0002128 „Централен Балкан буфер“
 BG0002102 „Деветашко плато“
На територията на РИОСВ – Плевен има 102 защитени територии, обявени по
смисъла на Закона за защитените територии, част от НЕМ, включително:








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 (ПП “Персина”, разположен в землищата на гр. Белене, гр. Никопол, с.
Драгаш Войвода, област Плевен, гр. Свищов и с. Ореш, област В. Търново);
1 Национален парк (част от територията на РИОСВ – Плевен попада в обхвата на НП
“Централен Балкан” заедно с някои от намиращите се в него резервати). Управлението
на парка се осъществява от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр.
Габрово към Министерството на околната среда и водите;
37 природни забележителности;
60 защитени местности.

Защитени територии в Плевенска област има в землищата на 43 населени места, а в
Ловешка област - в землищата на 33 населени места.
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През 2017 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 2046 бр. уведомления за планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения, спрямо 2748 бр. през 2016 г. и 2509 бр.
за 2015 г.
През отчетния период са постъпили 1128 бр. уведомления за планове и програми,
свързани със сечи и залесяване на гори, по които е започната и/или завършена процедурата
по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. Те са със 110 бр. по-малко в сравнение с
постъпилите през 2016 г. (1238 бр.) и с 10 бр. по-малко в сравнение с постъпилите през
2015 г. (1138 бр.). Взето е участие в съвещания за инвентаризация на горите и приемане на
горскостопански планове на: ТП ДГС Никопол, ТП ДГС Борима, Община Тетевен, Община
Троян.
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През 2017 г. са издадени 393 бр. решения по чл. 18, чл. 20 и §2 от Наредба за ОС, които
са с 23 бр. повече от издадените през 2016 г. (370 бр.) и със 168 бр. повече от издадените
през 2015 г. (225 бр.).
През 2017 г. са издадени 8 бр. Решения по АПК, от които 6 бр. за прекратяване на
процедурата по ОС по искане на възложителя и 2 бр. за поправка на очевидна фактическа
грешка.
През 2017 г. са издадени 1504 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за
инвестиционни предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо
провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Те са с 571 бр. помалко от издадените през 2016 г. (2075 бр.) и с 262 бр. по-малко от издадените през 2015 г.
(1766 бр.).
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През 2017 г. са направени 94 бр. преценки по чл. 37 и чл. 40 от Наредбата за ОС, спрямо
91 бр. през 2016 г. и 65 бр. през 2015 г.
През 2017 г. са направени 5574 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти
спрямо границите на защитени зони, спрямо 7996 бр. през 2016 г. и 2996 бр. през 2015 г.
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Основните проблеми във връзка с процедурите по ОС са следните:


По чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се процедират огромен брой преписки, вкл. такива,
които не попадат в защитени територии и зони от Националната екологична мрежа.
Това се налага, поради отсъствие на одобрени ОУП на общините в Плевенска и
Ловешка област и отсъствие на Областни планове за развитие на горските територии в
тези две области.
От изминалата 2017 г. могат да се направят следните изводи:
- Няма обжалвани Решения по ОС, които са общо 393 бр. за 2017 г.

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

II. Отчет за дейността
1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и
регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда
(Приложение 11)
Всички 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. В таблица „Политика по околна среда на
регионално и местно ниво“ -Справка 11.1. е дадена информация относно изпълнението на
чл. 79 от ЗООС. Ежегодно общините представят за информация в РИОСВ – Плевен отчети
за изпълнение на мерките по програмите за околна среда за предходната година. За
докладвания период е отчетено изпълнение на общо 166 мерки по общинските програми.
При анализ на програмите по опазване на околната среда се вижда, че един от основните
приоритети в програмите е подобряване на дейностите по управление на отпадъците.
2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и
проблеми (Приложение 12)
През 2017 г. на най-ранен етап (процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са идентифицирани
следните инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на общини:
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Община Априлци
 Общ устройствен план на Община Априлци;
 Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците 2017 - 2020 г.
 Проект "Многофункционално спортно игрище" по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.
Община Белене
 Общ устройствен план на Община Белене
 Национална програма за енергийна ефективност - многофамилна жилищна сграда блок 4/43, гр. Белене, УПИ І, кв. 43, ул. "Люлин" № 1
 Ситуационен център по бедствия и аварии - преустройство на съществуваща сграда в
ПИ № 03366.602.271, гр. Белене
 Стратегия за ВОМР за територията на "Местна инициативна рибарска група Дунав
Долна Мизия"
 Енергийно подобряване на многофамилна жилищна сграда - блок 4/51, ул. "България"
№ 31, гр. Белене
Община Гулянци
 Общ устройствен план на Община Гуянци
 Мост над река Искър в землището на с. Искър, община Гулянци
 Изграждане на два тръбни кладенеца и СОЗ - ПУП-ПРЗ за ПИ № 18099.308.1, гр.
Гулянци
 Подпорни стени по ул. "Тодор Каблешков" от ОТ 58 до ОТ 61, с. Долни Вит
 Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр.
Гулянци ПИ 18099.396.460
Община Долна Митрополия
 Общ устройствен план на Община Долна Митрополия
 Смяна на НТП на имот - общинска собственост в НТП "полски път"
 Проект за разделяне на имот № 100001, гр. Долна Митрополия;
 Проект за разделяне на имот № 300084, с. Комарево;
 Проект за разделяне на имот № 000363, с. Ореховица;
 Проект за разделяне на имот № 114008, с. Горна Митрополия;
 Проект за разделяне на имот № 000264 с. Биволаре;
 Проект за разделяне на имот № 114074, с. Горна Митрополия;
 Проект за разделяне на имот № 302031, с. Рибен;
 Създаване на трайни насаждения в ПИ № 000510 и пасище, мера в ПИ № 273002, с.
Садовец
Община Долни Дъбник
 Общ устройствен план на Община Долни Дъбник
 Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Долни Дъбник
Община Искър
 Общ устройствен план на Община Искър
 Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 219020, с. Писарово
 Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000186, с. Писарово
 Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000333, с. Писарово
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Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000139, с. Писарово
Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000154, с. Писарово
Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000143, с. Писарово
ПУП-ПРЗ за УПИ І-1851, кв. 10а, гр. Искър, във връзка с "Цех за сглобяване на
автоматични предпазители"
 Създаване на ливада - смяна НТП на ПИ № 000167, с. Писарово
 Създаване на ливада - смяна НТП на ПИ № 000178, с. Писарово
Община Кнежа
 Общ устройствен план на Община Кнежа
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска градина "Огнян Михайлов" гр.
Кнежа
 Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бреница, общ. Кнежа
 Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Лазарово, общ. Кнежа
 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено
професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - град Кнежа, обл. Плевен
 Програма за управление на отпадъците на Община Кнежа за периода 2017-2020 г.
Община Левски
 Общ устройствен план на Община Левски;
 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. "Локомотив", ПИ №
43236.401.2375, УПИ ХVІ-2613, кв. 76, гр. Левски
 Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на градски парк, гр. Левски, ПИ №
43236.401.3447
 Промяна НТП на ПИ № 042013 и 042016, земл. на с. Българене
 Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Ал. Стамлобилйски" от ОК 128, 127, 185,
186, 236, 238, 297, 293 и ОК 292, гр. Левски"
 Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Яворов" от ОК 328 до ОК 471, гр.
Левски"
 Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Цар Симеон" от ОК 471 до ОК 478, гр.
Левски"
 Тематичен културен парк на ромските занаяти на открито "Етнографски селище "Рома",
по Програма за територално сътрудничество Interreg V-A Румъния - България
 Изменение на ПУП-ПЗ за застрояване на новообразуван УПИ ХVІІ-3473 и УПИ ІІ-2694,
от УПИ ІІ-3694, кв. 159, гр. Левски
 Актуализирана Програма за опазване на околната среда 2017 - 2020 г. на Община
Левски
Община Летница
 Общ устройствен план на Община Летница;
 Ремонт на улица от ОТ173 до ОТ178 в кв. 52-53, с. Крушуна, общ. Летница
Община Ловеч
 Общ устройствен план на Община Ловеч;
 Реконструкция на сграда - общежитие в кв. "Гозница", гр. Ловеч в социални жилища за
настаняване на уязвими групи на територията на Община Ловеч
 Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимнация по ветеринарна
медицина "Проф. д-р Димитър Димов", гр.Ловеч
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 Реконструкция на ВЛ 20 Квт Йоглав, при изпълнение на ИП "Закриване и рекултивация
на старо градско сметище Ловеч"
 Укрепване на тротоар на ул. "Централна", с. Казачево, общ. Ловеч
 Авариен ремонт на подпорни стени на ул. "Мадара, кв. "Дръстене", гр. Ловеч
 "Преустройство и промяна предназначението на административно помещение „клуб“ на
1-ви етаж в 3 -етажна жилищна сграда в гр.Ловеч, ул.Иларион Ловчански“ №1 в Център
за обществена подкрепа“
 "Преустройство и промяна предназначението на 2етажна сграда на бивша ДЯ
„Патиланци” в ЖК „Здравец” гр.Ловеч в „Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства“
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок 115, ж.к. "Червен бряг", гр. Ловеч
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок 271, ул. "Осъмска" № 40, гр. Ловеч
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок 39, ул. "Осъмска" № 39, гр. Ловеч
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок "Цар Освободител", ул. "Цар Освободител" № 38, гр. Ловеч
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок 327, ж.к. "Младост", гр. Ловеч
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок "Спартак 3", ул. "Ал. Стамболийски" № 30, гр. Ловеч
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок "Самуил", ул. "Цар Освободител" № 30, гр. Ловеч
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок 211, ж.к. "Здравец", гр. Ловеч
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок 217, ж.к. "Здравец", ул. "Могилата" № 26, гр. Ловеч
 Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - блок "Мусала", ул. Тодор Каблешков" № 30, гр. Ловеч
 Авариен ремонт на подпорна стена на ул. "Мадара", кв. "Дръстене", ПИ 43952.516.66,
гр. Ловеч
Община Луковит
 Общ устройствен план на Община Луковит;
 Закриване на съществуващо общинско сметище на териториятана гр. Луковит
 Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 44327.203.42, гр. Луковит
 Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 059319, с. Дерманци
 Промяна НТП на ПИ № 44327.257.33 в друг полски път и ПИ № 44327.257.32, в друга
селищна територия, гр. Луковит
 Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 - откос на път за регионаално депо за ТБО, гр.
Луковит
Община Никопол
 Общ устройствен план на Община Никопол;
 Реконструкция и укрепване на ул. "Мусала", гр. Никопол - от ОК525 до ОК522е + 48м.,
гр. Никопол
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 Преустройство на централна градска част на Никопол - ПИ 51723.500.1131,
51723.5001205, 51723.500.1353, 51723.500.1128, гр. Никопол
 ОПРР - ос 2 Енергийна ефективност в периферните райони - "Региони в растеж
обновява Читалище - ПИ 51723.500.28, гр. Никопол
 ОПРР - ос 2 Енергийна ефективност в периферните райони - "Региони в растеж
обновява общинска администрация - ПИ 51723.500.19, гр. Никопол
 ОПРР - ос 2 Енергийна ефективност в периферните райони - "Региони в растеж
обновява многофамилна жилищна сграда - ПИ 51723.500.524, гр. Никопол
 ОПРР - ос 2 Енергийна ефективност в периферните райони - "Региони в растеж
обновява многофамилна жилищна сграда - ПИ 51723.500.12, гр. Никопол
 ОПРР - ос 2 Енергийна ефективност в периферните райони - "Региони в растеж
обновява многофамилна жилищна сграда - ПИ 51723.500.110, гр. Никопол
 ОПРР - ос 2 Енергийна ефективност в периферните райони - "Региони в растеж
обновява многофамилна жилищна сграда - ПИ 51723.500.112, гр. Никопол
 ОПРР - ос 2 Енергийна ефективност в периферните райони - "Региони в растеж
обновява многофамилна жилищна сграда - ПИ 51723.500.11, гр. Никопол
 ОПРР - ос 2 Енергийна ефективност в периферните райони - "Региони в растеж
обновява многофамилна жилищна сграда - ПИ 51723.500.517, гр. Никопол
 ОПРР - ос 2 Енергийна ефективност в периферните райони - "Региони в растеж
обновява полицията в гр. Никопол - ПИ 51723.500.156, гр. Никопол
 Аварийно укрепване и отводняване на участък от път PVN2120 (ІІ-34, Дебово-Никопол)
- Евлогиево от км. 1+800 до км. 1-900
Община Плевен
 Общ устройствен план на гр. Плевен;
 Общ устройствен план на Община Плевен;
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за блок на
бул. "Хр. Ботев" № 158, гр. Плевен
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за блок 115,
ЖК Дружба, гр. Плевен
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за блок 228,
ЖК Дружба, гр. Плевен
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за бл.
"Спартак", гр. Плевен
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за бл.
"Георги Кочев", гр. Плевен
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за бл. 333,
ж.к. "Дружба", гр. Плевен
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за бл.
"Вихрен", ул. "Константин Величков"№8, гр. Плевен
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за блок 13,
ж.к. Сторгозия, гр. Плевен”
 Конструктивно укрепване на съществуващите фундаменти и заздравяване на земната
основа на ХГ "Илия Бешков", гр. Плевен
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за бл. 227,
ж.к. Дружба
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 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за бл. 315,
ж.к. Дружба
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за блок 4, ул.
"Шипка" № 26, гр. Плевен
 Проектиране на мерки по Национална програма за енергийна ефективност за блок 42,
ж.к. "Сторгозия"
 Площадка за скейтборд в УПИ І, кв. 182а, гр. Плевен /чешма Балаклия/
 Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ "Интелект" Плевен, община Плевен, ПИ№ 56722.667.1011
 Военен етнографски музей в парк-музей "Гривица", в ПИ № 17854.00.106, с. Гривица,
по проект
Община Пордим
 Общ устройствен план на Община Пордим;
 Преустройство на помещения в съществуваща сграда в УПИ VІІІ, кв. 74, гр. Пордим в
Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ
 Изграждане на складови, производствени и административни постройки в УПИ VІІ-56,
"За горивни и строителни материали" в кв. 71, гр. Пордим
 Делба на имот ПИ № 700035, обособяване на ПИ № 700036, 700037, 700038, с. Згалево
 Делба на имот ПИ № 000286, обособяване на ПИ № 000293, 000294, 000295, 000296,
000297, с. Каменец
Община Тетевен
 Общ устройствен план на Община Тетевен;
 Реконструкция водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. Иван Вазов, гр.
Тетевен
 Строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда - блок "144", вх. "Е" и "Ж", гр. Тетевен
 Строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда - блок "Обединение", гр. Тетевен
 Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия
по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов", гр. Тетевен
 Строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда - блок "144", вх. "Д", гр. Тетевен
 Строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда - блок "Сава Младенов", гр. Тетевен
 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали № 33, 24, 21,
19, 14, 12, 12, 10, 5 и част от кв. 3, гр. Тетевен
 Актуализация на програма за опазване на околната среда на Община Тетевен 2016 2020 г.
 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали № 33, 24, 21,
19, 14, 12, 12, 10, 5 и част от кв. 3, гр. Тетевен
 Програма за управление на отпадъците 2016 - 2020 г. на Община Тетевен
 Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Тетевен
 Краткосрочна програма за насърчяване използването на възобновими източници 2017 2020 г.
 Програма за насърчаване на енергийната ефективност 2017 - 2020
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Община Троян
 Общ устройствен план на Община Троян;
 Реконструкция на въздушна линия СрНН ""Хлебозавод" на "ЧЕЗ Разпределение Б-я"
АД, във вр. със стр-во на обект: "Мост над р. Бели Осъм, м/у пътища ІІ-35 и ІІІ-358
 Реконструкция на въздушна линия СрНН "Галенова на "Балканфарма Троян" АД, във
вр. със стр-во на обект: "Мост над р. Бели Осъм, м/у пътища ІІ-35 и ІІІ-357
 Пътна връзка между път ІІ-35 и път ІІІ-357 в гр. Троян, км 0+000 - км 0+154, мост над
река Бели Осъм при км 1+121,37
 Национална програма за енергийна ефективност - инженеринг и СМР по обособени
позиции: бл. 219, бл. 13, бл. 15, ж.к. "Лъгът", бл. 3 ж.к. "Младост", гр. Троян
 Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, гр. Троян, общ. Троян
 Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за
предварително третиране не биоразградими отпадъци за Регионално депо ТроянАприлци
 Реконструкция на сграда 2 към ОУ "Иван Хаджийски", в ПИ № 73198.505.109 - УПИ ІІ,
кв. 80, гр. Троян
 Реконструкция на покрива на сграда - Музей на народните художествени занаяти и
приложни изкуства, УПИ ІХ, кв. 308, гр. Троян
 Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, гр. Троян, общ. Троян
 Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 15703.111.72, с. Голяма Желязна
 Реконструкция на помещение за обособяване на санитарни възли в ОУ "Христо Ботев",
с. Врабево
 Изграждане на дневен център за деца и/или младежи с увреждания в гр. Троян
 Проектиране, строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект
"Повишаване на енергийната ефективност на сгради на общинска културна
инфраструктура в гр. Троян, ул. "Г.С .Раковски"
 Проектиране, строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект
"Повишаване на енергийната ефективност на сгради на общинска културна
инфраструктура в гр. Троян, пл. Възраждане
 "Укрепване на общински път LOV 2144 /с. Бели Осъм - местност "Зеленика"/
 Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на Община Троян
 Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда, ул. Г.С.Раковски, гр.
Троян
 Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктуар (инсталация за
предварително третиране и компостираща инсталация) за развитие на Регионална
система за управление на отпадъците
 Промяна НТП на ПИ № 03486.11.304, с. Бели Осъм, пасище
 Изграждане на детска площадка в двора на ЦДГ "Незабравка", с. Орешак
Община Угърчин
 Общ устройствен план на Община Угърчин;
 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, гр. Угърчин
 Канализация за отводняване на повърхностни води от северната част на с. Кирчево
Община Червен бряг
 Общ устройствен план на Община Червен бряг
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 ТИП за изграждане на площадка за бутилкова инсталация за природен газ за обект ОУ
"Отец Паисий", с. Реселец
 Технически проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки на многофамилна
жилищна сграда в ПИ 80501.805.269 - ж.к. "Победа", бл. 10, вх. А, Б, В, гр. Червен бряг
 ПУП-ПРЗ за квартали 101, 103, 103а, 118, 118а, с. Радомирци
 ПУП-ПРЗ за преструктуриране на ЖК "Победа" - кв. 60, 60А, 62, 70 и 74, гр. Червен
бряг
 Изграждане на площадкова бутилкова инсталация с обем 9328 л. за природен газ, за
захранване на котелно помещение на ОУ "Христо Ботев", с. Чомаковци
 Изграждане на площадкова бутилкова инсталация с обем 9991 л. за природен газ, за
захранване на котелно помещение на ОУ "Христо Смирненски", гр. Койнаре
 Изменение на ПУП - специализиран план за регулация и временен режим за
въстановяване и рекултивация в новообразуван УПИ І, кв. 1б и в ПИ № 158.2, гр.
Червен бряг
 Работен проект за закриване и рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг
Община Ябланица
 Общинска Програма за опазване на околната среда, 2016 - 2020 г.
 Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ №
000463, гр. Ябланица
През 2017 г. в областта на здравеопазването бяха идентифицирани и следните проекти на
Министерство на здравеопазването:
 Преустройство на сграда за Филиал за спешна медицинска помощ - гр.Луковит, ПИ №
44327.502.9836
 Преустройство на сграда за Филиал за спешна медицинска помощ - гр. Угърчин, ПИ №
75054.900.1411
 Преустройство на сграда за Филиал за спешна медицинска помощ - гр. Ябланица, УПИ
І, кв. 38
 Преустройство на сграда за Филиал за спешна медицинска помощ - гр. Летница, ПИ №
43476.315.708
 Преустройство на сграда за Филиал за спешна медицинска помощ - гр. Троян, ПИ №
73198.503.489
 Преустройство на сграда за Център за спешна медицинска помощ - гр. Ловеч, ПИ №
43952.512.207
През 2017 г. са реализирани 37 бр. проекти с екологично значение, финансирани от
ПУДООС, което е отразено в Справка 12 от отчета.
Реализирани са 3 проекта за закриване и рекултивация на общински депа в гр. Кнежа,
гр. Летница и гр. Ловеч на обща стойност 3646622.93 лв.
Реализирани са и 34 проекта от НК"Чиста околна среда" на общини, кметства, учебни и
детски заведения, на обща стойност: 240218.63 лв.
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3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при
вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура
(Приложение 13)
Достъп до информация за околната среда
За отчетния период от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., в РИОСВ гр. Плевен са постъпили
50 заявления за достъп до обществена информация. На всички е отговорено в срок.
Предоставен е пълен достъп до информация на 44 от тях. През периода няма издадени
откази за предоставяне на информация. Изпратени са 6 писма на основание чл.15 от ЗДОИ.
Екологично образование
В РИОСВ гр. Плевен са осъществени 8 кампании, свързани с екологичното съзнание и
култура с различни групи от обществеността:
По повод 2 февруари - Световен ден на влажните зони - Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Плевен, Басейнова дирекция – Плевен и Регионалният
исторически музей – Плевен, отбелязаха 2 февруари – Световен ден на влажните зони с
участието на деца от ДГ „Щурче“ – Плевен. Пред малчуганите бе изнесена презентация с
детски анимации, от която научиха какво са влажни зони и защо са важни за нас.Децата
разгледаха препарирани птици, обитатели на влажните зони.РИОСВ – Плевен подари на
децата цветни моливи и материали за водолюбиви птици за оцветяване, които по-късно
оцветиха в детската градина. От своя страна те поздравиха с песнички.
По повод 22 март – Световен ден на водата се проведе дискусия в Гимназия с
преподаване на чужди езици в Плевен. Учениците се запознаха с практики, които можем да
прилагаме в ежедневието си, за опазването и повторното използване на пречистена вода.
По традиция, в отдел „Природа“ в Плевен се проведе „Час по екология в Музея“. През тази
година участваха студенти от Висш медицински институт – Плевен, специалност
„Опазване и контрол на общественото здраве“. Бъдещите здравни инспектори подробно
бяха запознати как се извършва пробонабиране и анализ на водата.
По повод 22 април Ден на Земята - Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Плевен, Басейнова дирекция – Плевен и Регионална лаборатория – Плевен,
проведоха инициативата за Деня на Земята 22 април . Мотото на тазгодишната кампания е
„Повишаване на знанията за oколната среда и климата“.
Беседа за опазване на oколната среда и климата се проведе в ОУ „Васил Левски“Плевен. На учениците от първи клас бе прожектирано филмчето Ози Озон., предоставено
от МОСВ.
Експертите гостуваха и на малчуганите в ДГ „Чучулига“, гр. Плевен . Децата участваха
активно в беседата за околната среда и промяна на климата. Бяха им предоставени
материали за оцветяване, от които направиха изложба в детската градина.
На 21 април бе проведен Национален семинар, посветен на Деня на Земята,
организиран от община Долна Митрополия, РУО -Плевен, Физическия факултет катедра
„Астрономия“ в Софийски университет, в партньорство с РИОСВ-Плевен, БДДР-Плевен,
Регионален исторически музей-Плевен и Съюза на физиците-клон Плевен.
10 май - Световния ден за опазване на мигриращите птици
По повод Световния ден за опазване на мигриращите птици – 10 май, експерти от
Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен проведоха беседа на тема
„Опазване на мигриращите птици“ с ученици от професионалната гимназия с преподаване
на чужди езици „Екзарх Йосиф І“, гр. Ловеч.
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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22 май - Световния ден на биологичното разнообразие
По повод Световния ден на биологичното разнообразие – 22 май, бе представена
презентация на тема „Животни в беда, защитени видове“ от старши експерт Габриела
Георгиева,
отдел
биоразнообразие
в
РИОСВ-Плевен,
пред
ученици
от
Природоматематическа гимназия – Ловеч. Инициативата се проведе със съдействието на
Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век“ – Ловеч.
По повод 5 юни Световен ден на околната среда – С разнообразни образователни
инициативи, организирани от РИОСВ – Плевен, БДДР – Плевен и Регионалната
лаборатория към ИАОС бе отбелязан 5 юни в Плевенска и Ловешка област.
С презентация на тема „Свързване на хората с природата“ бе отбелязан Световния ден
на околната среда в СОУ „Стоян Заимов“. Учениците от шести клас получиха подарък
книгите „Зелени разкази“, „Защитени територии в защитени зони за опазване на дивите
птици в Плевенска и Ловешка област“- издание на РИОСВ-Плевен и диплянка с темата на
празника през 2017 г.
В двора на ДФСГ „Интелект“ в импровизираната „зелена класна стая“ с ученици от 11
клас се проведе екологична дискусия „Свързване на хората с природата“. Друга тема на
разговорите бе личното участие на средношколците в опазването на природата,
поведенчески модели и добри практики.
Почистване на реката и зарибяване с балкански пъстърви организираха от сдружение
„Балканка“ на 3 юни в Рибарица. Най-малките участници имаха възможност да пуснат в
реката 4 000 балкански пъстърви и да наблюдават демонстрации на риболовна техника и
умения.
Много игри и състезания зарадваха малчуганите в Детските лагери в Плевен и с.
Байкал. Децата рисуваха за своя принос в опазването на околната среда. Картините на
малките художници бяха подредени в импровизирана изложба. В лагерната програма бяха
включени наблюдение на птици, Нептунова поща и посещение на река Дунав.
Четвъртокласници от НУ "Патриарх Евтимий" гостуваха в Информационния център на
РИОСВ – Плевен в Деня на околната среда. Децата научиха интересни неща за птиците в
Плевенския край и тяхното опазване.
По повод Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември:
РИОСВ – Плевен и БДДР – Плевен организираха инициативи в четири детски градини
в Плевен за Европейската седмицата на мобилността 16 - 22 септември.
Eкспертите разказаха на малчуганите от ДГ „Чучулига“ за ползите от ходенето пеша,
карането на велосипед и други алтернативни средства за придвижване . Децата се
състезаваха с тротинетки на близкото до градината игрище . Седмицата на мобилността бе
отбелязана и в детските градини „Иглика“ и „Ралица“ с беседа на тема „Заедно стигаме
по-далеч“ Малчуганите се включиха и в разнообразни игри и състезания .
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен и Басейнова
дирекция „Дунавски район“, организираха инициатива и в ДГ „Теменуга“. Представени
бяха мисията и целите на европейската инициатива и добри практики за опазване на
околната среда. Децата проведоха състезание по безопастност на движението.
Всички участници в проведените инициативи получиха тениски, цветни моливи и
книжки за оцветяване.
РИОСВ – Плевен отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците .
На 21 ноември, пред ученици от V клас в ОУ „Цветан Спасов“ бе изнесена беседа на
тема „Разделно събиране на отпадъците и повторната им употреба“. Децата получиха
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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книгата „Ти можеш да спасиш планетата“, предоставена от ЕКОПАК. Три дни по-късно
експерти от РИОСВ гостуваха на ДГ „Чучулига“. Пред малчуганите бяха представени
анимационното филмче „Архитекти на бъдещето “и книжката „Екология“ с диск с
песнички. С песнички и танци малчуганите поздравиха гостите си и получиха подаръци.
Работа с медии
До 31.12.2017 г. бяха подготвени и изпратени до национални и регионални медии 36
броя прессъобщения.
Жалби и сигнали на граждани
От началото на годината са постъпили 21 жалби и 100 сигнала. За всичките са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност, което е отразено в Справка 10.5 към отчета.
Установено е, че от общо постъпилите 121 жалби и сигнали, 49 са основателни, 43 –
неоснователни и 29 са препратени за предприемане на действия по компетентност.
Извършени са 92 проверки, при които са дадени 40 предписания. Във връзка с
констатирани нарушения при проверките, са съставени 7 АУАН, издадени са 5 НП на обща
стойност 5300 лв.

4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и
представители на обществеността
През 2017 г. експерти на РИОСВ - Плевен участваха в междуведомствени комисии за
проверка проводимостта на речните легла на територията на област Плевен и община
Летница. По заповед на кметовете на общини Троян и Ловеч е взето участие в комисии за
дейността на обекти, формиращи отпадъчни води, в регулацията на гр.Ловеч и с.Чифлик,
община Троян.
През 2017 г. е взето участие в 8 комисии по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ: 3 в ОД Земеделие Плевен и 5 в ОД Земеделие – Ловеч и в 1 комисия в ОД Земеделие Плевен за приемане на
техническа рекултивация на кариера за добив на подземни богатства. Рекултивацията не е
приета. Съща така е взето участие в комисия в община Левски във връзка с животновъден
обект в регулацията на гр. Левски.
Извършени са съвместни проверки на площадки за дейности с отпадъци със служители
на ОД на МВР, ТД на НАП и Инспекция по труда всяка институция съобразно
компетентността си. При необходимост от получаване на достъп до проблемен обект и
снемане на писмени обяснения от нарушител, също се иска съдействие от структурите на
МВР.
Създадена е и продължава добрата координация между контролните органи в
комисиите по чл.157а от ЗООС, съставени от представители на РИОСВ, РДПБЗН, ИТ и на
общините, при съвместните проверки на обектите с висок и нисък рисков потенциал на
териториите на Плевенска и Ловешка област.
5. Анализ на дейностите по други текущи задачи
Експертите от РИОСВ - Плевен извършват ежедневни консултации на всички
заинтересовани лица по прилагане на нормативната уредба по опазване на околната среда.
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III Предизвикателства и насоки за подобряване на дейността
 Въвеждане на досиета на проведени процедури по ОВОС и ЕО в публичните регистри
за периода 2002-2016 г.;
 Запазване на комплексния подход при проверка на обектите с цел ограничаване на
разходите на финансов и експертен ресурс;
 Добро сътрудничество и обмяна на информация с другите институции на национално и
местно ниво;
 Популяризиране на нормативната уредба, с цел адекватни и своевременни реакции от
страна на заинтересованите.
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