ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през април 2019 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и
резултати от извършената контролна дейност:
През април 2019 г. са извършени 93 проверки на 89 обекта, в т.ч. 63 планови
проверки на 60 обекта и 30 извънредни проверки на 30 обекта. В рамките на
осъществения контрол са дадени 25 предписания за привеждане дейността на обектите в
съответствие с нормативните изисквания, от които 16 при планови проверки и 9 при
извънредни. От извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (КПКД).
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна
дейност
Засилен превантивен контрол:
- Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 решение
за прекратяване на процедура.
- Изготвени са общо 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 8 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 87 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.
- През м. март са постановени 26 бр. Решения – 21 бр. по чл. 18 и 5 бр. по чл. 2, ал.
5, §2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).
- През м. март са издадени 147 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. март в РИОСВ - Плевен са постъпили 83 бр. уведомления за
Горскостопански програми и Технологичен план за залесяване.
Tекущ контрол:
- Утвърждаване на Планове за управление на разтворителите за 2018г. след
проверка на данните, декларирани в тях. Проверките са извършвани на място в
обектите и по документи. Проверки на годишни информации за консумация на
разтворители.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух и вредни физични фактори
През месец
април 2019 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 20 бр. проверки (14 бр. по компонент „въздух”, 3 бр.
проверки по фактор „шум” и 3бр. по фактор „управление на отпадъците“) в 17 бр.
обекта. Съставени са 18 бр. протоколи, в т.ч. 13 бр. протоколи от индивидуални проверки
и 5 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД. От извършените 18 бр. проверки, 14
бр. са планови и 4бр. са извънредни, в т.число: 2 проверки по сигнали и 2 проверка,
свързани със санкции по чл.69 от ЗООС..
При проверките са издадени общо 3 бр. предписания, от които 1 бр. изпълнено, 2 с
неизтекъл срок.
Издадени са 5 бр. Решения за утвърждаване на планове за управление на
разтворителите.
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През отчетния период не са съставени АУАН за нарушение на изискванията на
ЗЧАВ.
Съставени са 2 бр. констативни протоколи за установяване на превишени НДЕ,
определени в наредба №1/2005г..
През отчетния период е внесено предложение за налагане на текуща санкция на
юридическо лице за превишени НДЕ от горивен източник, в размер на 265 лв.
Проверени са 2бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 3 бр.
източници (горивни и технологични).
Изготвени са 10 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 01.10.2018 – 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 2019 г.;
- Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди
(ПАВ), за І тримесечие на 2019 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
предходния месец;
- 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. Изготвено е писмо-заключение за приемане на 1 доклад за СПИ на шум.
Изготвени са вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по:
- 13 бр. преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР;
- 7 бр. ГДОС на оператори на КР.
Акценти за месец април 2019 г.:
Утвърждаване на Планове за управление на разтворителите за 2018г. след проверка
на данните, декларирани в тях. Проверките са извършвани на място в обектите и по
документи. Проверки на годишни информации за консумация на разтворители.
Обобщаване на годишна информация за 2018г. и изпращане на данни за
информационна система на ИАОС, съгласно чл.10 от Наредбата за ограничаване на
емисиите от летливи органични съединения при употребата на разтворители в
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Актуализиране на публичен регистър на инсталациите, извършващи дейности с
разтворители от обхвата на прил.1 от Наредба 7 /21.10.2003г.
Извършен е анализ на състоянието и тенденциите относно КАВ по показатели
ФПЧ10 и ПАВ, за зимен (отоплителен сезон) 01.10.2018 – 31.03.2019 г.
Води
През м.април са извършени 7 бр.планови проверки, от които 3 бр. индивидуални
проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в 2 бр. комплексни проверки на
инсталации с комплексно разрешително и в 2 бр.комплексни проверки по повече от един
компонент на околната среда. През отчетния период са направени общо 6 бр. извънредни
проверки, от които 2 бр. по сигнали, 2 бр. за последващ контрол на дадени предписания,
1 бр. за пломбиране савак на селищна ПСОВ, 1 бр. за санкция.
При проверките са дадени общо 4 бр. предписания за привеждане дейността на
обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. През
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периода няма съставени АУАН. Изготвено е предложение да бъде отменена текущата
санкция на „Кондов Екопродукция“ ЕООД.
Акцент в контролната дейност през периода са 2 бр. последващ контрол по сигнали
и 2 бр. проверки, по постъпили сигнали.
КПКЗ
През отчетния период са осъществени четири планови проверки на оператори с
КР. Дадено е едно предписание, предстои последващ контрол във връзка с изпълнението
му.

Химикали
За отчетния период са извършени 5 бр. планови проверки по спазване на
законодателството по химикали, от които 4 бр. индивидуална и 1 бр. КПКД. Проведен е
планов контрол за чистотата от отпадъци на републиканска и общинска пътна мрежа на
община Гулянци.
За отчетния период са дадени 2 бр. предписания за представяне на информация по
Заповед РД 268/2018 г. на МОСВ и за изготвяне на оценка за реда и начина на
съхранение на опасни химикали. Проведен е контрол по Регламент 850/2004 за
съхранението на PFOS противопожарна пяна, класифицирана като опасен отпадък, за
която предстои предаването и за последващо третиране съгласно ЗУО. При проверка на
потребител по веригата се констатира, че дружеството използва като разтворител за
почистване дихлорметан, вещество на ограничение от Приложение ХVII на REACH,
вписване 59. При извършената проверка се констатира, че се спазват, изискващите се
строго контролирани условията за употреба.
За отчетния период не е плануван контрол на съществуващите обекти Севезо на
територията на Плевенска и Ловешка област.
Няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на
компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.
Управление на отпадъците
През месец април 2019 г. са извършени 43 проверки, в т.ч. 23 планови проверки и 14
извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 11 предписания за
привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. От
извършените проверки, 6 са комплексна проверка по повече от един компонент или
фактор на околната среда (КПКД). Взето е участие в 2 бр. проверка на условия в КР.
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили четири сигнала. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност.
От плановите проверки 15 са по спазване условията в издадени документи по чл.35
от ЗУО за осъществяване контрол по чл. 113 от ЗУО; 2 проверка на депо – с
преустановена експлоатация; 16 проверки по контрол чистотата на пътища и реки.
От извънредните проверки 1 бр. са последващ контрол по подадени сигнали, 4 бр. по
сигнали, 1 бр. по заявление по ЗУО, 1 бр. по постановление на ОП-Плевен и 7 по писмо
на МОСВ. За констатирани несъответствия са дадени 9 предписания.
Взето е участие в 6 бр. комплексна проверка по повече от един компонент или
фактор на околната среда, като от тях 3 са по подаден в РИОСВ –Плевен сигнали.
Издадени са 4 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (3 бр. разрешения, 1 бр. прекратяване
регистрация за третиране на отпадъци и 3 регистрационни документи за транспорт) за
дейности с отпадъци. Извършена е класификация на 32 отпадъка на 9 фирми-генератори.
Изготвени са 2 бр. становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъците.
Проверени и въведени в Excel формат са 798 идентификационни документи за транспорт
на опасни отпадъци. Заверени са 14 бр. отчетни книги по отпадъците.
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Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
Акцент в контролната дейност през периода са:
1 бр. - последващ контрол по подаден сигнал,
4 бр. проверки по сигнали. В РИОСВ –Плевен са постъпили сигнали за
замърсявания на терени и нерегламентирани дейности с отпадъци.
- 7 бр. по писмо на МОСВ на лица, пускащи на пазара опаковани стоки, членове на
организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
При констатирани несъответствия със законодателството са дадени предписания за
преустановяване на нарушенията.
При извършена проверка на място по подаден сигнал за нерегламентирани дейности с
ИУМПС е съставен 1 бр. АУАН.
-

Почви
През м. април 2019 г. е извършена 1 индивидуална извънредна проверка по сигнал,
касещ дейностите по управление на торовите маси, формирани от кравеферма.
Извършена е съвместна проверка с представител на БДДР Плевен. Резултатите от
проверката са изпратени до Община Плевен за предприемане на необходимите действия
по компетентност.
Взето участие в 1 планова проверка по КПКЗ на обект с издадено комплексно
разрешително (КР). Констатирано е, че условията от КР, касаещи опазване на почвата от
замърсяване, са изпълнени.
Участвали сме в 2 заседания на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване
на земеделските земи (ЗОЗЗ): 1 в ОД Земеделие-Плевен и 1 в Областна дирекция
Земеделие-Ловеч.
Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за
състоянието на складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по Българо-швейцарската
програма за сътрудничество (БШПС).
Изготвяне на отговори по сигнали и жалби, вкл. препращане по компетентност.
Изготвени са 22 вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
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. и 6.4 от ПРСР са постъпили над 15 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок.
Проведени са процедури по 9 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини и училища, въвеждане на
мерки за енергийна ефективност и други.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 186 бр. уведомления за
ИП/П/П/П (в т.ч. 83 уведомления за ГСП и 103 уведомления за ИП/П/П), 7 искания за
преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад за ОВОС за оценка на качеството и 3
доклада за ЕО за консултации.
Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 решение за
прекратяване на процедура.
Изготвени са общо 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 8 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 87 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедури са получени общо 15 бр. становища (9 от БДДР, 6 от РЗИ).
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Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене,
Плевен, Пордим, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Червен бряг.
Направени са 6 планови и 1 извънредна проверка за м. март 2019 г. Изпълнени са
всички проверки по Плана за контролна дейност на РИОСВ – Плевен за І-во тримесечие
на 2019 г.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 5 бр. планови проверки на защитени територии: ЗМ "Гарван", земл. с.
Дерманци, общ. Луковит, ПЗ "Пещера Моровица", земл. с. Гложене, общ. Тетевен, ПЗ
"Рушовата пещера", земл. с. Глогово, общ. Тетевен, ПЗ "Водопадът край с. Гложене",
земл. с. Гложене, общ. Тетевен, ПЗ „Водопад Скока в м. Козница“, земл. гр. Тетевен.
Проверките са относно спазване на режима на забрани, определен със Закона за
защитените територии и заповедите за обявяване на изброените по-горе защитени
територии. Нарушения не са установени.
Извършена е извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр от
защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Черношипа ветрушка (Керкенез), намерен в
гр. Плевен. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и
отглеждане.
Извършена е извънредна проверка на екземпляр от вида Благороден папагал
(Еклектус), включен в Приложение Б към Регламент (ЕО) №338/97, находящ се в гр.
Плевен. Нарушения не са установени.
Извършена е планова проверка на Общински пазар-гр.Тетевен, относно търговия с
екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР. Нарушения не са установени.
Извършени са три извънредни проверки на щандове за цветя в гр. Тетевен и гр.
Плевен и на магазини за цветя в гр. Червен бряг, относно търговия с екземпляри от
защитени растения от Приложение №3 на ЗБР. Нарушения не са установени.
Извършена е извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително
№778/2019 г. на МОСВ за преместване на гнездо на Бял щъркел от покрив на сграда
върху ел. стълб в гр. Червен бряг, обл. Плевен. Нарушения на условията не са установени.
Извършени са 4 бр. извънредни проверки на защитени дървета от видовете: Летен дъб
в землищата на с. Писарово и с. Беглеж, както и в гр. Червен бряг; Полски клен и Дива
круша в землището на с. Ралево. Нарушения не са установени; за установените изсъхнали
дървета ще бъде проведена процедура за заличаването им.
Извършена е една планова проверка за издадени позволителни за ползване на
лечебни растения от ТП ДГС - Тетевен, гр. Тетевен и три планови проверки на
билкозаготвителни пунктове в община Тетевен. Нарушения не са установени.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През отчетния период са извършени общо 7 комплексни проверки по повече от
един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 4 предписания за привеждане
дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
Наказателни постановления
Съставен е АУАН №006/16.04.2019г. на физическо лице от с.Ясен – за това, че
съхранява 23бр. ИУМПС, материали и компоненти от тях, в различна степен на
разкомплектоване без издаден документ по чл.35, ал.2, т.3 от ЗУО. Нарушение на чл.133,
ал.3, т.3 от ЗУО;
Издадени са следните наказателни постановления:
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НП №004/02.05.2019г. на физическо лице от гр.Луковит – за това, че като
билкозаготвител и отговорник на билкозаготвителен пункт в гр.Луковит, не е представил
информация за изкупените, реализираните и налични количества билки, в
законоустановения срок, съгласно чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР – 20.01 на текущата година.
Размерът на наказанието е 100 лв. Нарушение на чл.31, ал.2, т.6 от ЗЛР.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда,
бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
Извършена е извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр от
защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Черношипа ветрушка (Керкенез), намерен в
гр. Плевен. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и
отглеждане.
Бизнеса
- за периода са издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1
решение за прекратяване на процедура.
- По мярка 6.1. и 6.4 от ПРСР са постъпили над 15 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14дневния срок.
- Проведени са процедури по 9 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини и училища,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и други.
- Изготвени са общо 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 8 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 87 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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