ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през м. април 2018 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и
резултати от извършената контролна дейност:
През април 2018 г. са извършени 98 проверки на 90 обекта, в т.ч. 58 планови
проверки на 50 обекта и 40 извънредни проверки на 40 обекта. В рамките на
осъществения контрол са дадени 35 предписания за привеждане дейността на обектите в
съответствие с нормативните изисквания, от които 20 при планови проверки и 15 при
извънредни. От извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (КПКД).
За констатирани административни нарушения са съставени 2 бр. АУАН на
физическо лице и на юридическо лице.
Издадено е 1 бр. наказателно постановление на юридическо лице.
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили единадесет сигнала. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна
дейност
Засилен превантивен контрол:
- Проведени са 2 ЕЕС за приемане на Доклад за ЕО (за ОУП на Община Искър) и
Доклад за ОВОС (Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци в земл. на с. Брест,
общ. Гулянци, обл. Плевен, с цел водовземане от подземни води за напояване на
7500 дка царевица).
- Издадени 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 становище по
ЕО и 1 решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
- Изготвени 9 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (ОВОС). По 99 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
- Направени 1 проверка по плана за контролна дейност за 2018 г.
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.
- Извършен е анализ на състоянието и тенденциите относно КАВ по показатели
ФПЧ10 и ПАВ, за зимен (отоплителен сезон) 01.10.2017 – 31.03.2018 г.
Tекущ контрол:
Извършени са:
- проверки на 17 защитени вековни дървета. По-голяма част от дърветата са в добро
състояние, а пет екземпляра за изсъхнали.
Последващ контрол:
През отчетния период са извършени 4 проверки за осъществяване на последващ
контрол по дадени предписания.:
 проверка във „Феникс инверс“ ООД за контрол изпълнение на предписания,
дадени от РИОСВ-Плевен. Установено е, че предписанията за възстановяване работата на
помпената станция, почистване на каломаслоуловителя и ремонта на шахтата на
дъждопреливника са изпълнени.
 проверка във „Феникс ЛВ“ЕООД – изпълнени предписания по управление на
отпадъците.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
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Атмосферен въздух
През месец април 2018 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 17 бр. проверки (15 бр. по компонент „въздух” и 2 бр.
проверки по фактор „шум”) в 16 бр. обекта. Съставени са 17 бр. протоколи, в т.ч. 11 бр.
протоколи от индивидуални проверки и 6 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД.
От извършените 17 бр. проверки, 13 бр. са планови и 4бр. са извънредни, в т.число: 2
проверки по жалба, 2 проверка за промяна на СПИ.
При проверките са издадени общо 3 бр. предписания, от които 2 бр. изпълнени, 1
с неизтекъл срок.
През отчетния период не са съставени. АУАН за нарушение на изискванията на
ЗЧАВ.
Временно е спряна 1 бр. текуща санкция на горивен източник.
Проверени са 4 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 5 бр.
източници (горивни и технологични).
Изготвени са 7 бр. 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 01.10.2017 – 31.03.2018 г.;
- Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ
по Долен Дунав (за гр. Никопол), за І тримесечие на 2018 г.;
- Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни
въглеводороди (ПАВ), за І тримесечие на 2018 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.03.2018 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;
Проведени са 2 бр. планови контролни измервания на показатели за шум в
околната среда. Дадено е едно предписание.
Изготвени са вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по:
- 11 бр. преписки по процедури за ОВОС и ЕО;
- 10 бр. ГДОС на оператори на КР.
Води
През м. април са направени 4 бр. планови проверки на обекти, от които 2 бр. за
контрол чистотата на републиканска та, общинската пътна мрежа и речните легла на
територията на общини Кнежа и Гулянци и участие в 2 бр. КПКД на обекти формиращи
отпадъчни води. През периода са направени 4 бр. индивидуални извънредни проверки, от
които 2 бр. - по постъпили сигнали, 1 бр. - за пломбиране савак на авариен канал на
пречиствателно съоръжение и 1 бр. - за налагане на текуща санкция на "Кондов
Екопродукция" ЕООД.
Проверените обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти са 4 бр. При проверките е дадено 1 бр. предписание на
"Велде България" АД за привеждане на дейността на обекта в съответствие с
приложимата нормативна уредба по околна среда.
През м.април няма съставени АУАН. Изготвено е предложение за налагане на
текуща санкция на "Кондов Екопродукция" ЕООД.
Почви
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През изтеклия месец са извършени 3 индивидуални планови проверки, от които 1
на централизиран склад за съхранение на негодни ПРЗ и на 2 площадки с контейнери, тип
Б-Б куб за за съхранение на негодни ПРЗ. При 2-те проверки на Б-Б кубовете са дадени
две предписания да се уведоми фирмата, която извършва гаранционно обслужване на Б-Б
кубовете за направените констатации.
Взето е участие в 2 ЕЕС в РИОСВ Плевен.
Изготвени са: отчет бюджет за 1-то тримесечие на 2018 г. и вътрешни становища
по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
Биологично разнообразие и НЕМ
- Извършена е извънредна проверка на защитена местност "Карстова долина на р.
Петърнишка бара", с. Петърница, във връзка с контрол на съгласувана дейност по §7 от
ЗЗТ за отсичане и премахване на изсъхнали и паднали дървета. Нарушения не са
установени.
- Извършени са 3 бр. планови проверки на екземпляри от защитени вековни дървета от
вида Дива круша, м. ”Дрен”, гр. Пордим; Цер, м. "Сухата Върбица", земл. с. Върбица;
Цер, м. "Кабаница", земл. с. Върбица. Две от дърветата са в добро състояние, а едното е
изсъхнало.
- Извършени са 7 бр. извънредни проверки на екземпляри от защитени вековни дървета от
видовете: Космат дъб в м. ”Палаза”, землището на гр. Славяново; 3 екз. от вида Летен дъб
и 3 екз. от вида Цер, м. Палаза, земл. гр. Славяново; Благун и Зимен дъб, м. Костов горун,
земл. гр. Славяново; Летен дъб, м. ”Кънева чешма”, гр. Славяново; Летен дъб, м.
”Брестича”, с. Тодорово; два екземпляра от вида Космат дъб, находящи се в местност
“Локвата”, землище с. Згалево, общ. Пордим; Бяла върба, местност “Локвата”, землище с.
Згалево, общ. Пордим. По-голяма част от дърветата са в добро състояние, а четири
екземпляра за изсъхнали.
- Извършена е планова проверка на Зоопарк - гр. Ловеч. Нарушения не са установени.
- Извършена е извънредна проверка на ИБЕИ-БАН, гр. София за спазване на условията в
Разрешително №731/2018г. на МОСВ за улов на защитени видове птици, издадено по
реда на Наредба №8, за землището на с. Търнене, общ. Плевен.
- Извършени са две планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Градина, общ.
Д. Дъбник, обявени от физически лица. Нарушения не са установени.
- През м. април са постановени 11 бр. Решения по чл. 18 (10 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).
- През м. април са издадени 123 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.
- През м. април в РИОСВ - Плевен са постъпили 58 бр. уведомления за Горскостопански
програми за сечи в частни гори и План-извлечение за сеч в държавни гори.
Отпадъци
През месеци март са извършени 43 индивидуални проверки по спазване
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 26 планови и 17
извънредни. За констатирани несъответствия са дадени 20 предписания, които се
изпълняват в срок. Извършена е една проверка на дружество с издадено комплексно
разрешително.
През отчетния период e съставен 1 АУАН на юридическо лице и 1 АУАН на
физическо лице, извършващи нерегламентирано третиране на ИУМПС. Издадени са 7 бр.
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документи по чл. 35 от ЗУО. Извършена е класификация на 35 отпадъка на 14 фирмигенератори. Проверени и въведени в Excel формат са 37 идентификационни документа за
транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 18 отчетни книги по отпадъците.
Участие в комисия за отчитане изпълнението на етап от проекта за техническа
рекултивация на старо депо Ловеч, финансирани от ПУДООС – 1 бр. Участие в
междуведомствена комисия за приемане извършената техническа рекултивация на старо
депо Ловеч – 1 бр.
Участие в комисии по Заповед на Кметове на общини във връзка с определяне
терени рекултивацията на общинските депа – 2 бр.
Химикали
За отчетния период са извършени общо 6 бр. проверки, от които 3 бр. КПКД , 2бр.
индивидуални и 1бр. проверка на участъци от речните легла на река Искър и Писаровска
бара, преминаващи на територията на община Искър. Дадени са 8 бр. предписания за
представяне на информация за УОЗ вещества, за реда и начина на съхраненение на ОХВ и
за актуални ИЛБ. Извършенит са 4бр. проверки
на потребители по веригата по
Регламент REACH . Проведен е планов контрол в 3бр. обекта за наличие на УОЗ
вещества (HBCD,deca- BDE и PFOS) , дадени са 2бр. предписания. За отчетния период
няма планирани или извънредни проверки в обекти с нисък рисков потенциал на
територията на Плевенска и Ловешка област.
За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до
замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или
приложен ПАМ. Не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и
екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ.
ОВОС И ЕО
Акцент в дейността бе процедирането във възможно най-кратки срокове на
инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с финансиране по
Европейски програми, 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 2014-2020 г.) и други.
По мярка 6.1. от ПРСР са постъпили над 30 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок..
Проведени са процедури по 20 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
други.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 113 бр. уведомления за
ИП/П/П 6 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС, 3 задания – 2 за обхват и
съдържание на ДЕО, 1 за обхват и съдържание на ДОВОС.
Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 становище
по ЕО (ОУП на Община Искър), 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО.
Изготвени са общо 9 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 1 – ЕО, 2 – не подлежи). По 99 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедурите са получени общо 15 бр. становища (4 от БДДР, 10 от РЗИ, 1 от
МОСВ и 1 от ИАОС).
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Гулянци,
Луковит, Ловеч, Тетевен, Червен бряг и Плевен. Изискана е допълнителна информация по
2 уведомления за план-програма (съвместяване на процедурата по ЕО с тази по ЗБР), 1
уведомление е пратено за консултации с БДДР.
Проведени са 2 ЕЕС за приемане на Доклад за ЕО (за ОУП на Община Искър) и
на Доклад за ОВОС (Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци в земл. на с. Брест,
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общ. Гулянци, обл. Плевен, с цел водовземане от подземни води за напояване на 7500 дка
царевица).
Направена е 1 планова проверка по Плана за контролната дейност през 2018 г.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През месец април са проведени седем планови комплексни проверки по повече
от един компонент или фактор на околната среда, по които са дадени шест предписания.
Направени са две извънредни проверки по повече от един компонент или фактор на
околната среда, по които са дадени три предписания.
Наказателни постановления
За констатирани административни нарушения са съставени 2 бр. АУАН на
физическо лице и на юридическо лице.
Издадено е 1 бр. наказателно постановление на юридическо лице.
Няма влезли са в сила наказателни постановления.
Съставени са следните АУАН:
- АУАН № 006/11.04.2018г. на „Милениум-13”ЕООД за нарушение на чл.143, ал.1, т.1 от
ЗУО – съхранение на ИУМПС на площадка, за която не е издаден документ по чл.35 ЗУО;
-АУАН №007/23.04.2018г. на физическо лице, което няма издадено разрешение по чл.35,
ал.1, т.1 от ЗУО за дейността, която осъществява по съхраняване и разкомплектоване на
ИУМПС. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО;
Издадени са следните наказателни постановления:

НП № 046/10.04.2018г. на „Витафрукт”ЕООД за нарушение на чл.31, ал.2, т.4 от
ЗЛР - дружеството не води регистрираната в РИОСВ-Плевен книга за изкупените,
реолизираните и налични количества билки. Размерът на наказанието е 800 лв.
Няма наложена текущи или еднократни санкции по чл.69 от ЗООС.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
- Извършена е извънредна проверка на предлагане за продажба в интернет на
препариран екземпляр от защитен вид Обикновен мишелов /Buteo buteo/, включен
в Приложение №3 на ЗБР, гр. Плевен (във връзка със сигнал с вх. №ОИК-3-21/2018
г. на РИОСВ-Плевен). На нарушителя е изпратена покана за акт.
- Извършена е извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Сокол
скитник /Falco peregrinus/, включен в Приложение А на Регламент 338/97,
находящи се в гр. Плевен, във връзка с издаване на регистрационни карти.
- Извършена е извънредна проверка - пускане на свобода до водоем в с. Бохот на
екземпляр от вида Бял щъркел (защитен вид от Приложение №3 на ЗБР), намерен в
безпомощно състояние в гр. Д. Дъбник, обл. Плевен.
- Извършена е извънредна проверка за изпращане на екземпляр от вида Ръждив
вечерник (защитен вид от Приложение №3 на ЗБР) от гр. Плевен, във Ветеринарна
клиника „Добро хрумване“, гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 125.
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- за периода са издадени 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от ОВОС,
1 становище по ЕО и 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО.
- По мярка 6.1. от ПРСР са постъпили над 30 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния
срок..
- Проведени са процедури по 20 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност
и други.
- Изготвени са общо 9 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (ОВОС). По 99 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата
на ЗООС.
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 предприети действия по постъпили сигнали на „зелен
телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация
за нивата на ФПЧ10 през предходния месец, 2 прессъобщения и др.
Приложение – таблична част.
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