ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през април 2017 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:
През април 2017 г. са извършени 100 проверки на 81 обекта, в т.ч. 73 планови проверки на 54 обекта и 27 извънредни проверки на 27 обекта. В рамките на осъществения
контрол са дадени 31 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с
нормативните изисквания, от които 15 при планови проверки и 16 при извънредни. От
извършените проверки, 4 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД).
За констатирани административни нарушения са съставени 11 АУАН. Издадени са
три наказателни постановления. Влезли в сила са три наказателни постановления.
Издадена е 1 заповед за отмяна на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
Издадено е 1 НП за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
През отчетния период, събраните суми по издадени НП са в размер на 200 лв. от
едно физическо и едно юридическо лице. Събрани суми от НАП по издадени НП – 610 лв.
за две физически лица. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер на 335
лв. Суми в размер на 462,76 лв., събрани през предходен период, са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
Общините, получили приходи от наложените санкции са: община Троян (240,80 лв.), община Плевен (54,40 лв.) и община Тетевен (167,56 лв.).
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили 8 сигнала и 1 жалба. За всичките са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че един от сигналите е основателен, четири неоснователни, два са препратени по компетентност, по един предстои проверка.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
− Ръководството на РИОСВ – Плевен и експерти участваха на 06.04.2017 г. в работна
среща с представители на Световната банка, за представяне на информация за подготовка
на Национална програма за контрол върху замърсяването на въздуха;
− Направена е 1 извънредна проверка по постъпила информация по процедура по
глава шеста от ЗООС (възложител: „Марица Олио“ АД).
Tекущ контрол:
− Съставени са 6 АУАН за нарушение на изискванията на ЗЧАВ и 5 – за нарушение
изискванията на ЗУО;
− В изпълнение на Заповед № РД-111/10.02.2017 г. на МОСВ, касаеща осъществяване
на контрол за наличие на нерегламентирани замърсявания в речните легла и прилежащите
територии на реките, са извършени проверки на териториите на 18 общини. Констатирано
е, че предписанията до кметовете на общини, дадени с изх. № 831/ 14.2.2017г. на РИОСВ
Плевен са изпълнени;
− Извършени са 18 проверки във връзка с контрола по изпълнение задълженията на
собствениците на пътища за поддържане чистотата на общинската и републиканска пътна
мрежа. Дадени са 7 предписания за почистване на констатирани замърсявания (локални
сметища) в сервитута на пътната мрежа;
− На основание постановление на Окръжна Прокуратура Ловеч са извършени проверки (от които 5 бр. в област Ловеч и 3 бр. в Плевенска област) във връзка със спазване
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задълженията, регламентирани в раздел III, глава II на ЗУО, от страна на местната администрация;
− Извършена е планова проверка във връзка с контрол по Заповед № РД
0455/03.08.2016 г. на РИОСВ-Плевен, съгласно която Община Никопол трябва да възстанови ползването на разорани през 2016 г. общински пасища в защитена зона „Никополско
плато“ BG0002074. Съгласно режима на защитената зона е забранено превръщането на
пасищата в обработваеми земи. При проверката през м. април 2017 г. е констатирано, че
имотите не са възстановени като пасища, във връзка с което е направена покана за акт на
Община Никопол;
− Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност - през отчетния период са извършени: 4 проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда, 1 извънредна проверка по постъпила информация по процедура по глава шеста от ЗООС и 1 извънредна проверка в рамките на комисия, назначена от кмета на Община Ловеч;
− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от
които: 1 - на обект с разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден
обект и 8 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО.
Засилен последващ контрол:
През отчетния период са извършени 3 проверки за осъществяване на последващ
контрол по предписания за почистване на терени, замърсени с отпадъци. Установено е, че
предписанията са изпълнени.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец април 2017 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в общо 25 проверки (16 бр. по компонент „въздух”, 2 проверки по фактор
„шум” и 7 проверки за чистотата на пътища и речни корита) в 20 обекта. От извършените
проверки, 20 са планови и 5 извънредни, в т.число: 3 проверки по жалби, 1 проверка във
връзка със санкция по чл.69 от ЗООС, 1 проверка във връзка със смяна на собственост.
При проверките са издадени общо 9 бр. предписания.
През отчетния период са съставени 6 АУАН за нарушение на изискванията на
ЗЧАВ.
Проверени са 2 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 3 източника (горивни и технологични). Изготвени са 7 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ на емисии.
Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните
доклади:
− Шестмесечен доклад за МОСВ, за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и
озон, през отоплителния период 01.10.2016 – 31.03.2017 г.;
− Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по
Долен Дунав (за гр. Никопол), за І тримесечие на 2017 г.;
− Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди
(ПАВ), за І тримесечие на 2017 г.;
− Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и
Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за
м.03.2017 г.;
− Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на
ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две години.
Проведено е планово контролно измерване на емисии в атмосферния въздух на 2
средни горивни източници. Проведени са 2 контролни измервания на показатели за шум в
околната среда (1 планово измерване и 1 по жалба). Дадено е едно предписание с постоянен срок.
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Взето е участие в Експертен екологичен съвет (ЕЕС) и държавна приемателна комисия. Изготвени са 8 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по процедури за ОВОС и ЕО.
Води
Експертите от направлението са участвали в 1 планова КПКД проверка на обект с
разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. През периода е
направена 1 извънредна проверка по сигнал, изпратена по компетентност от РЗИ София.
През м. април са направени и 2 индивидуални планови проверки в изпълнение на
Заповед на МОСВ за контрол на пътища и речни легла относно замърсяване с отпадъци.
През периода не е провеждан мониторинг на отпадъчни води от обекти, подлежащи на
контролен мониторинг.
Експертите от направление води са участвали в комисия по Заповед на Кмета на
община Ловеч, относно дейността на животновъден обект в регулацията на гр.Ловеч.
При направените проверки не са констатирани нарушения на приложимите документи по околна среда и не са давани предписания. Няма съставени АУАН.
Почви
През отчетния период е извършена 1 планова проверка на централизиран склад за
съхранение на негодни ПРЗ. При проверката не са констатирани нарушения на екологичното законодателство по компонент почви.
Взето е участие в ЕЕС. Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС,
ЕО и ГДОС за 2016 г. за обекти с КР.
Биологично разнообразие и НЕМ
През м. април е осъществена следната дейност с отношение към биологичното
разнообразие и НЕМ:
− Извършени са 2 планови проверки на природен парк „Персина“ и поддържан резерват „Персински блата“, относно спазване на режимите, определени в Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и Плана за управление на природния парк. Нарушения не са констатирани;
− Извършена е извънредна проверка във връзка с демонтиране на икона в пещера
„Проходна“ (част от ПЗ „Карлуковски карстов комплекс“). Иконата е поставена от неизвестно лице без спазване на изискванията на Закона за защитените територии;
− Извършена е извънредна проверка на Защитена местност „Кайлъка“ във връзка със
Заявление по §7 от Закона за защитените територии за сеч на изсъхнали дървета в частен
имот. Дейността е съгласувана;
− Извършена е извънредна проверка във връзка с дадено предписание на Община
Долни Дъбник за почистване на битови отпадъци в Защитена местност „Пещерите“.
Предписанието е изпълнено;
− Извършена е планова проверка във връзка с контрол по Заповед № РД
0455/03.08.2016 г. на РИОСВ-Плевен, за възстановяване ползването на разорани пасища в
защитена зона „Никополско плато“ BG0002074. Констатирано е, че имотите не са възстановени като пасища, във връзка с което е направена покана за акт на Община Никопол;
− Извършени са две извънредни проверки на защитени дървета от видовете Бяла топола (1 екземпляр) и Черна топола (11 екземпляра), о-в Персина, землище гр. Белене. Нарушения на режима, определен със Закона за биологичното разнообразие не са установени.
Отпадъци
През отчетния период са извършени 71 индивидуални проверки по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 53 планови и 18 извънредни. От
извършените планови проверки,
− 6 са по спазване условия в издадени документи по чл.35 от ЗУО;
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− В изпълнение на Заповед № РД-111/10.02.2017 г. на МОСВ, касаеща осъществяване
на контрол за наличие на нерегламентирани замърсявания в речните легла и прилежащите
територии на реките, са извършени проверки на териториите на 18 общини. Констатирано
е, че предписанията до кметовете на общини, дадени с изх. № 831/14.2.2017г. на РИОСВ
Плевен са изпълнени;
− Извършени са 18 проверки във връзка с контрола по изпълнение задълженията на
собствениците на пътища за поддържане чистотата на общинската и републиканска пътна
мрежа. Дадени са 7 предписания за почистване на констатирани замърсявания (локални
сметища) в сервитута на пътната мрежа;
− На основание постановление на Окръжна Прокуратура Ловеч са извършени проверки (от които 5 бр. в област Ловеч и 3 бр. в Плевенска област) във връзка със спазване
задълженията, регламентирани в раздел III, глава II на ЗУО, от страна на местната администрация.
От извършените 18 извънредни проверки,
− 6 са във връзка с постъпили жалби и сигнали;
− 3 са по искане на МОСВ за проверка на членове на организации за оползотворяване
на масово разпространени отпадъци;
− 2 са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания. Установено е,
предписанията са изпълнени;
− 6 са на лица, извършващи транспортиране на отпадъци;
− 1 - на площадка за третиране на строителни отпадъци с мобилна трошачка.
Взето е участие и в 4 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда, от които 3 планови ( 2 по спазване условия в издадени документи
по чл.35 от ЗУО) и 1 извънредна във връзка с постъпила жалба.
При проверките са дадени 20 предписания – 14 при индивидуални и 6 при комплексните проверки.
През отчетния период са съставени 5 АУАН по Закона за управление на отпадъците на 4 физически и 1 юридическо лице за извършване на нерегламентирани дейности с
отпадъци (ИУМПС).
Химикали
За отчетния период са извършени 4 планови проверки, от които 2 бр. по спазване
на законодателството по химикали, 1 проверка на комисията по чл.157а от ЗООС на обект
с нисък рисков потенциал и участие в 1 КПКД проверка по прилагане на ЗОПОЕЩ. Извършен е и контрол за чистотата на пътищата и речните легла в общини Искър и Тетевен
съгласно Заповед РД-111/2017 г. на Министъра на околната среда и водите. Проведен е
планов контрол по Регламент 850/2004 относно УОЗ в 2 обекта за наличие на полихлорирани нафталени в състава на произвежданите продукти, не е констатирано наличие на такива вещества. Комисията по чл.157а, ал.2 от ЗООС извърши планов контрол на 1 предприятие с класификация нисък рисков потенциал на територията на Ловешка област. Не са
констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. Дадено е предписание на дружеството за изпълнение на задължение по
чл.116д, ал.1 от ЗООС.
За отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен
ПАМ. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма
случаи на големи аварии с ОХВ.
ОВОС И ЕО
Акцент в дейността е процедирането във възможно най-кратки срокове на инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П) на общини, свързани с внедряване
на мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на електро- и ВиК мрежи,
пътища, на земеделски производители, свързани с мерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР), Национална програма за енергийна ефективност (НПЕЕ) и др.
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За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили:
− 70 уведомления за ИП/П/П (вкл. 7 бр. по мерки от НПЕЕ за саниране на жилищни
блокове и общински обекти, 6 бр. ремонт на Ел., ВиК и друга линейна инфраструктура);
− 7 искания за преценяване необходимостта от ОВОС;
− 1 искане за издаване на становище по ЕО на ОУП на Община Априлци.
Издадени са общо 16 решения, в т.ч.:
−
1 Решение по ОВОС;
−
8 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;
−
7 решения за прекратяване на процедури.
Изготвени са общо 19 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (8 – ОВОС, 1 – ЕО, 10 – не подлежи).
По 53 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По процедурите са получени общо 19 становища (9 от БДДР, 10 от РЗИ).
Комплексни разрешителни
Взето е участие в извънредна проверка по ОВОС на „Марица олио“ АД, предприятие за производство на растителни масла във връзка с изясняване капацитета на инсталациите на дружеството съгласно приложение 4 от ЗООС.
Извършен е преглед на всички постъпили през периода ГДОС за 2016 г. на операторите с издадени комплексни разрешителни.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През отчетния период са извършени 4 комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда, от които 3 планови и 1 извънредна във връзка с
постъпила жалба срещу дейността на предприятие, извършващо дървообработка и производство на мебели. Дадени са 13 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Съставени са 2 АУАН по ЗЧАВ при извършената
извънредна проверка.
НП
За констатирани административни нарушения са съставени 11 АУАН. Издадени са
три наказателни постановления. Влезли в сила са три наказателни постановления. Няма
наложени принудителни административни мерки.
Съставени са следните АУАН:
− АУАН № 008/04.04.2017г. на Цветомир Георгиев Илиев, с.Гривица, общ.Плевен за
това, че извършва дейности с отпадъци от ИУМПС без издадено разрешение по чл.67 от
ЗУО, с което е нарушил чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО;
− АУАН № 009/04.04.2017г. на „ЕМОС“ АД, гр. Ловеч за това, че не е провело емисионен контрол под формата на СПИ на емисиите в атмосферния въздух от неподвижни
източници, с което е нарушило чл.18, т.1 във вр.чл.36, ал.1 от ЗЧАВ;
− АУАН № 010/05.04.2017г. на „Мебели Тодоров“ ЕООД, гр. Троян за това, че не е
вписало дейността си в регистъра за инсталациите, работещи с разтворители, с което е
нарушило чл.34л, ал.3 от ЗЧАВ;
− АУАН № 011/05.04.2017г. на „Мебели Тодоров“ ЕООД, гр. Троян за това, че изпуска неорганизирани емисии - ЛОС от работата на лаковия участък, с което е нарушило
чл.11, ал.1 и ал.2 във вр.чл.35, ал.1 от ЗЧАВ;
− АУАН № 012/13.04.2017г. на Ирена Славейкова Петкова, гр.Тетевен за това, че извършва дейности с отпадъци от ИУМПС без издадено разрешение по чл.67 от ЗУО, с което е нарушила чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО;
− АУАН № 013/24.04.2017г. на Юрий Богданов Василев, с.Брестовец, общ.Плевен за
това, че извършва дейности с отпадъци от ИУМПС без издадено разрешение по чл.67 от
ЗУО, с което е нарушил чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО;
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− АУАН № 014/24.04.2017г. на Николай Симеонов Тонов, гр.Плевен за това, че извършва дейности с отпадъци от ИУМПС без издадено разрешение по чл.67 от ЗУО, с което е нарушил чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО;
− АУАН № 015/24.04.2017г. на „Боряна“ АД, гр. Червен бряг за това, че не е провело
емисионен контрол под формата на СПИ на емисиите в атмосферния въздух от неподвижни източници, с което е нарушило чл.18, т.1 във вр.чл.36, ал.1 от ЗЧАВ;
− АУАН № 016/24.04.2017г. на „Силва маш“ ЕООД, гр. Ловеч за това, че не е провело
емисионен контрол под формата на СПИ на емисиите в атмосферния въздух от неподвижни източници, с което е нарушило чл.18, т.1 във вр.чл.36, ал.1 от ЗЧАВ;
− АУАН № 017/24.04.2017г. на „Звезда“ АД, гр. Долна Митрополия за това, че не е
провело емисионен контрол под формата на СПИ на емисиите в атмосферния въздух от
неподвижни източници, с което е нарушило чл.18, т.1 във вр.чл.36, ал.1 от ЗЧАВ;
− АУАН № 018/25.04.2017г. на „Костов Мега Металс”ЕООД, с.Златна Панега за това,
че извършва нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци, с което е нарушило
чл.29, ал.2 във вр. чл.134, ал.1, т.2 от ЗУО.
Издадени са следните наказателни постановления:
− НП №008/26.04.2017г. на Цветомир Георгиев Илиев, с.Гривица, общ.Плевен за това, че извършва дейности с отпадъци от ИУМПС без издадено разрешение по чл.67 от
ЗУО, с което е нарушил чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 лв.
− НП № 010/05.04.2017г. на „Мебели Тодоров“ ЕООД, гр. Троян за това, че не е вписало дейността си в регистъра за инсталациите, работещи с разтворители, с което е нарушило чл.34л, ал.3 от ЗЧАВ. Размерът на наказанието е 1000 лв.
− НП № 011/05.04.2017г. на „Мебели Тодоров“ ЕООД, гр. Троян за това, че изпуска
неорганизирани емисии - ЛОС от работата на лаковия участък, с което е нарушило чл.11,
ал.1 и ал.2 във вр.чл.35, ал.1 от ЗЧАВ. Размерът на наказанието е 500 лв.
Влезли са в сила следните наказателни постановления:
− НП № 003/06.03.2017г. на „Еко Дан Груп“ ЕООД, гр.Плевен за 5 000 лв., влязло в
сила на 20.04.2017г.;
− НП № 006/27.03.2017г. на „Картранс“ ЕООД, гр.Троян за 500 лв., влязло в сила на
29.04.2017г.;
− НП № 007/29.03.2017г. на „Фуражни храни“ ООД, гр. Плевен за 100 лв., влязло в
сила на 08.04.2017г.
Отменена е текуща санкция на „Кондов Екопродукция” ЕООД в размер от 11 лв.,
като на същото дружество е наложена нова текуща санкция в размер от 38,00 лв., считано от 15.03.2017г.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
Извършени са две извънредни проверки на защитени дървета от видовете Бяла топола (1 екземпляр) и Черна топола (11 екземпляра), о-в Персина, землище гр. Белене. Нарушения на режима, определен със Закона за биологичното разнообразие не са установени.
Бизнеса
− През периода са процедирани 13 инвестиционни предложения (ИП) по Национална
програма за енергийна ефективност, Програма за развитие на селските райони и др.;
− Изготвени са писма по 9 уведомления за ИП/П/П, попадащи в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС и 10 писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, подновяване
на разрешителни и др.);
− Изготвени са 1 Решение по ОВОС, 8 Решения за преценяване на необходимостта от
ОВОС, 7 решения за прекратяване на процедури;
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− Проведени са 1 ЕЕС, консултации по доклад за ОВОС, 2 доклада за ЕО;
− Изготвени са писма във връзка с изменения на ИП, потвърждаване влизането в сила, както и на срока на правно действие на издадени решения на РИОСВ – Плевен.
− Постановени са 27 Решения - по чл. 18 (26 бр.) и по чл. 20 (1 бр.) от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(Наредба за ОС);
− Издадени са 108 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;
− В РИОСВ - Плевен са постъпили 111 уведомления за Горскостопански план и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински
и частни гори;
− Издадени са 6 документа по реда на чл.35 от ЗУО, от които 1 изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци, 4 регистрационни документа и 2 документа са
прекратени по заявление на оператора. Извършена е класификация на 36 отпадъка на 8
фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 104 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 15 отчетни книги по отпадъците на
12 оператора;
− Взето е участие в 1 ДПК за строеж Вертикална циментова мелница № 9 с възложител „Златна Панега цимент“ АД.
Обществеността
Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния
период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на
околната среда.
Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и
провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на дейността
си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет страницата на
РИОСВ Плевен са публикувани месечен отчет за осъществената контролна дейност,
предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец, 3 прессъобщения и др.
По повод Деня на Земята 22 април, РИОСВ Плевен, Басейнова дирекция – Плевен
и Регионална лаборатория – Плевен проведоха съвместна инициативата под мотото „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.
Беседа за опазване на околната 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.
Изготвен и публикуван на Интернет страницата на РИОСВ Плевен е регионален
доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.
Приложение – таблична част.
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