ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през м. август 2018 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и
резултати от извършената контролна дейност:
През август 2018 г. са извършени 88 проверки на 85 обекта, в т.ч. 55 планови
проверки на 53 обекта и 33 извънредни проверки на 32 обекта. В рамките на
осъществения контрол са дадени 28 предписания за привеждане дейността на обектите в
съответствие с нормативните изисквания, от които 12 при планови проверки и 16 при
извънредни. От извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (КПКД).
Издадени са общо 4 бр. наказателни постановления.
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили девет сигнала и четири жалби. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност.
Засилен превантивен контрол:
- През м. август са постановени 31 бр. Решения – 29 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл. 2, ал. 5,
§2 и 1 бр. по чл. 28 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. август са издадени 172 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. август в РИОСВ - Плевен са постъпили 116 бр. уведомления за
Горскостопански програми и План-извлечения за сеч.
-

-

-

Проведен е ЕЕС за приемане на Доклад за ОВОС за ИП „Реконструкция на
съществуваща инсталация за производство на отливки от чугун и стомана“ и
монтаж на формовъчна линия DISA №2 в действащ формовъчен цех“ с
възложител: “Осъм“АД -гр. Ловеч.
Издадени 3 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за
прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС.
Изготвени са общо 15 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 10 – ОВОС, 1 – ЕО, 4 – не подлежи). По 54 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
Направени 3 проверка по плана за контролна дейност за 2018 г. и 1 извънредна
проверка (последващ контрол)
Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.

Tекущ контрол:
Извършени са 6 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние
екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 3 екземпляра от вида Бял
щъркел, намерени в гр. Летница, гр. Гулянци, с. Върбица (общ. Плевен); 1 екземпляр от
вида Черношипа ветрушка, намерен в гр. Плевен; 1 екземпляр от вида Бухал, намерен в с.
Реселец, общ. Червен бряг. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора,
за лечение, а един екземпляр от вида Бял щъркел е пуснат на свобода във водоем в з-ще с.
Бохот.
Последващ контрол:
Извършена е извънредна проверка на ПИ №148020, з-ще с. Биволаре, общ. Д.
Митрополия, попадащ в защитена зона "Река Вит"BG0000181, във връзка с ПАМ 1

Заповед № РД0304/15.05.2018 г. на Директора на РИОСВ - Плевен за означаване с трайни
знаци на границите на имота с цел недопускане на разораване на съседните имоти, които
са с НТП „Пасище“. Предписанието не е изпълнено поради отсъствие на договор,
сключен от МЗХГ с фирма, поддържаща КВС в землищата на община Д. Митропорлия.
Дадено е ново предписание да не се разорава имота преди означаване на границите му с
трайни знаци
и да се уведоми писмено РИОСВ - Плевен за изпълнение на
предписанието.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух и вредни физични фактори
През месец август 2018 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 37 бр. проверки (31 бр. по компонент „въздух”, 4 бр.
проверки по фактор „шум” и 2 бр. по фактор „отпадъци“) в 29 бр. обекти. Съставени са
30 бр. протоколи, в т.число 24 бр. протоколи от индивидуални проверки, 4 бр. протоколи
от проверки в рамките на КПКД, 2 бр. протоколи от проверки на обекти с КР. От
извършените 37 бр. проверки, 27 бр. са планови и 10 бр. са извънредни, в т.число: 6
проверки по жалби/сигнали, 3 бр. за последващ контрол, 1 бр. за присъствие на СПИ.
При проверките са издадени общо 6 бр. предписания.
През отчетния период е съставен и връчен 1 бр. АУАН за нарушение на
изискванията на ЗЧАВ (неизпълнено предписание), внесено е предложение за размера на
глобата.
През изтеклия месец не са внасяни предложения за налагане/отмяна/намаляване
на текущи санкции по чл. 69 от ЗООС.
Експерти от направление „ОЧВ и ВФФ“ са участвали в 1 бр. ЕЕС и в 1 бр. ДПК.
Организиран и проведен е контролен мониторинг на емисиите в един обект с 8 бр.
източници.
Проверен е един доклад за проведени СПИ на емисии на замърсители от 2 бр.
източници (горивни и технологични).
Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за
проведени СНИ на емисии през предходния месец.
Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните
доклади:
 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 е едно планово и едно извънредно (по жалба) контролни измервания
на показатели за шум в околната среда.
Изготвени са 6 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по
процедури за ОВОС, ЕО и КР.
Акценти в дейността на направлението за месец август 2018 г.:
 проведени са 11 бр. обекти, за контрол във връзка с ограничаване емисиите на
летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители;
 извършени са 10 бр. проверки за спазване изискванията на регламентите на ЕС
относно флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия
слой.
Води
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През м. август в направлението са извършени 8 бр.планови проверки на обекти,
формиращи отпадъчни води, 4 бр. извънредни проверки на обекти, формиращи отпадъчни
води, от които: 3 бр. по постъпили сигнали, съвместно с БДДР, и 1 бр. проверка за
съставяне на констативен протокол по чл.69 от ЗООС. Взето е участие в 1 бр. комплексна
проверка на обект с комплексно разрешително.
През периода са направени общо 13 бр. проверки, от които 10 проверки на обекти с
издадени разрешителни за заустване, 1бр. проверка на обект с комплексно разрешително,
2 бр. проверки на обекти без разрешително за заустване.
При проверките са дадени 2 бр. предписания за привеждане дейността на обектите
в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. През периода няма
съставени АУАН. Изготвено е предложение за налагане на текуща санкция на „Кондов
екопродукция“ ЕООД.
Акцент в контролната дейност през периода са:
- 3 бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на отпадъчни води, включени в
Заповед №РД-840/20.12.2017 г. на МОСВ;
- 3 бр. проверки на обекти, по постъпили сигнали за замърсяване на водни обекти.
Химикали
За отчетния период са извършени общо 7бр. проверки, от които 2 бр. планови
КПКД, 3бр. планови проверки, 2бр. извънредни по спазване на законодателството по
химикали и предотвратяване на риска от големи аварии. Извънредните проверки са
проведени във връзка с последващ контрол на дадени предписания и за прилагане на
ПАМ в обект с класификация висок рисков потенциал. Дадени са 3 бр. предписания за
представяне на информация по Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на
околната среда и водите.
Извършени са 3 бр. планови проверки по ЗОПОЕЩ.
За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до
замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН. Поради
промяна в класификацията на обект по реда на чл.103, ал.7 от ЗООС и потвърдена
класификация като предприятие с висок рисков потенциал, със Заповед на Директора на
РИОСВ Плевен е приложена ПАМ на част от резервоарен парк.
Управление на отпадъците
През месец август са извършени 19 индивидуални проверки по спазване
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 15 планови и 4
извънредни.
От плановите проверки 7 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от
ЗУО; 2 са за осъществяване контрол по чл. 119 от ЗУО; 1 за осъществяване контрол по
изпълнение мерки от общинска ПУО; 5 са за осъществяване контрол по чл. 14 от ЗУО.
Извънредните проверки са по сигнали. За констатирани несъответствия са дадени 5
предписания.
Взето е участие в 4 бр. комплексни проверки (четири планови и две извънредни) по
повече от един компонент или фактор на околната среда и 2 бр. планови комплексни
проверки на обекти с издадено КР. Дадени са 5 бр. предписания.
Взето участие в 1 бр. Държавна приемателна комисия за строеж.
Издадени са 5 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (1 бр. разрешение за изменение и
допълнение, 1 бр. за прекратяване на разрешение, 3 бр. решение за изменение и
допълнение на регистрационни документи) за дейности с отпадъци. Извършена е
класификация на 31 отпадъка на 6 фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel
формат са 68 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени
са 9 бр. отчетни книги по отпадъците.
Почви
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През м. август е извършена 1 индивидуална планова проверка, не са констатирани
нарушения на екологичното законодателство по компонент почви.
Взето е участие в 2 планови проверки по КПКЗ на обекти с издадени КР. При една
от проверките е дадено предписание за привеждане в съответствие с изискванията на
условие от КР.
Също така е взето участие в:
- ЕЕС в РИОСВ Плевен;
- 2 заседания на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ (1 в ОД Земеделие - Ловеч и 1 в
ОД Земеделие - Плевен);
- ДПК на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и
неопасни отпадъци”, землище на гр. Кнежа.
- изготвяне на доклад до Областния управител (ОУ) на област Ловеч с резултатите от
извършени през м. юли проверки на складове за съхранение на негодни и излезли от
употреба ПРЗ на територията на област Ловеч, включени в резервния списък на Българошвейцарската програма. Проверките са извършени от комисия, назначена със заповед на
ОУ на област Ловеч.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
Превантивна дейност
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 мерки 8.6, 7.2 и 4.1.2 от ПРСР са постъпили 8 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок..
Проведени са процедури по 8 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 84 бр. уведомления за
ИП/П/П, 10 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад за ОВОС за
оценка качеството му. Дадено е положително становище по 1 задание за обхват и
съдържание на ДОВОС.
Издадени са 3 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение
за прекратяване на процедура.
Изготвени са общо 15 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 10 – ОВОС, 1 – ЕО, 4 – не подлежи). По 54 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедурите са получени общо 16 бр. становища (15 от БДДР, 1 от РЗИ).
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Гулянци,
Луковит, Ловеч, Тетевен, Червен бряг и Плевен. Изготвено е писмо с указания по глава
шеста, раздел ІІ на ЗООС и по ЗБР, по уведомление за план/програма за ОУП на Община
Червен бряг.
Изискана е допълнителна информация по 2 уведомления за план-програма
Проведен е ЕЕС за приемане на Доклад за ОВОС за ИП „Реконструкция на
съществуваща инсталация за производство на отливки от чугун и стомана“ и монтаж на
формовъчна линия DISA №2 в действащ формовъчен цех“ с възложител: “Осъм“АД -гр.
Ловеч.
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Направени са 3 планови проверки по Плана за контролната дейност през 2018 г. и
1 извънредна проверка по срока за правно действие на решение за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 2 бр. извънредни проверки на природни забележителности (ПЗ)
"Марата", с. Крушуна, общ. Летница, "Деветашка пещера", с. Деветаки, общ. Ловеч,
относно спазване на режима на забрани, определен със Закона за защитените територии и
заповедите за обявяване на тези защитени територии. Нарушения не са установени.
Извършена е извънредна проверка на защитена местност "Кайлъка" във връзка с
провеждане на Мото събор, съгласуван по §7 от ЗЗТ. Нарушения не са установени.
Извършена е извънредна проверка на съгласувани дейности - провеждане на
санитарни сечи в защитена местност “Бялка”, с. Голец, общ. Угърчин. Дадени са 2 бр.
предписания за предотвратяване сечта на маркираните здрави дървета.
Предприети са действия за обявяване на гора в землището на с. Върбица, общ.
Плевен за защитена местност, във връзка със свикване на комисия и изготвяне на
проекто-заповед.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на екземпляри от видове животни, включени
в Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин.
Извършена е 1 бр. планова проверка по Закона за лечебните растения - на
билкозаготвителен пункт в с. Дебнево, община Троян. Нарушения не са установени.
Извършен е мониторинг на видовете Полегнала линдерния (Lindernia procumbens) и
Разковниче (Marsilea quadrifolia), находищата на които попадат съответно в яз. Г.
Дъбник, землище на с. Телиш, общ. Ч. бряг, и в канал в землище на с. Обнова, общ.
Левски.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През месец юни са проведени 7 комплексни проверки по повече от един компонент
или фактор на околната среда, от които 6 проверки са планови и 1 извънпланова.
За констатираните отклонения от нормативните изисквания са дадени предписания
със срок.
Комплексни проверки на обекти с комплексни разврешителни
1. Регионално депо гр.Троян - планова проверка на Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Троян и Априлци
2. Канарини ЕООД гр. Пловдив - планова проверка на Инсталация за отглеждане на
птици (бройлери)
3. Община Долна Митрополия - Извънпланова проверка последващ контрол по
изпълнение на предписание
Наказателни постановления
Съставени са следните АУАН:
 АУАН №031/06.08.2018г. на Община Пордим – не е изпълнила предписание,
дадено като ПАМ със Заповед на директора. Не е упражнила контрол в качеството
си на собственик на поземл имот, като не е възстановила ползването на имота по
начин на тр. ползване. Нарушение на чл.124, ал.3 от ЗБР;
 АУАН №032/06.08.2018г. на физическо лице от гр.Тетевен, за това че събира цвят
„липа“ от естествено находище на липа без издадено позволително за ползване.
Нарушение на чл.21, ал.2 от ЗЛР;
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АУАН №033/06.08.2018г. на физическо лице за това, че събира билката „цвят
липа“ – 20 кг. от естествено находище на липа без издадено позволително за
ползване. Нарушение на чл.21, ал.2 от ЗЛР;
АУАН №034/15.08.2018г. на физическо лице за това, че в качеството си на
ръководител на обект или дейност с неподвижни източници, не е изпълнил в
определен срок, задължително предписание, дадено с КП на РИОСВ-Плевен.
Нарушение на чл.26 от ЗЧАВ;

Издадени са следните наказателни постановления:
 НП № 024/10.08.2018г. на „АВИС“ ЕООД, за нарушение на чл.156, ал.1 от ЗУО не е изпълнило предписание на РИОСВ-Плевен. Размерът на наказанието е 5000
лв.;
 НП № 027/01.08.2018г. на ЕТ „Суматоха-Дмитър Лаков“, за нарушение на чл.35,
ал.3, т.3 от ЗЗВВХВС - Не е представило документ, удостоверяващ изпълнението
на задълженията за предварителна регистрация на химичното вещество калциев
хидроксид. Размерът на наказанието е 1000 лв.;
 НП № 028/08.08.2018г. на „Софарма“ АД, за нарушение на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ
- изхвърля отпадъчни води във воден обект, дере, приток на р.Видима в нарушение
на определените с разрешително за заустване. Размерът на наказанието е 1000 лв.;
 НП № 029/09.08.2018г. на „Драгевит“ ЕООД за нарушение на чл.29, ал.2във вр. чл.
134, ал.1, т.2 от ЗУО – нерегламетирано изгаря отпадъци от кабели. Размерът на
наказанието е 1400 лв.;
Влезли са в сила следните НП:
 НП № 008/06.07.2018г. на ФЛ, за нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО съхранява 17 бр. ИУМПС, без издаден документ по чл.35 от ЗУО. Размерът на
наказанието е 1400 лв.;
 НП № 009/13.07.2018г. на ФЛ, за нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО съхранява 17 бр. ИУМПС, без издаден документ по чл.35 от ЗУО. Размерът на
наказанието е 1400 лв.;
 НП №021/16.07.2018г. на ФЛ, за това, че не е вписал в книга за изкупените,
реализираните и наличните количества билки, наличният в билкозаготвителния
пункт цвят липа, което е нарушение на чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР. Размерът на
наказанието е 200 лв.;
 НП №023/25.07.2018г. на ФЛ, за това, че не е изпълнил предписание, да
преустанови незабавно нерегламентираната дейност с ИУМПС по съхраняване и
разкомплектоване. Нарушение на чл.120 във вр. чл.156, ал.1 от ЗУО. Размерът на
наказанието е 2000 лв.;
 НП № 028/08.08.2018г. на „Софарма“ АД, за нарушение на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ
- изхвърля отпадъчни води във воден обект, дере, приток на р.Видима в нарушение
на определените с разрешително за заустване. Размерът на наказанието е 1000 лв.;
 НП № 029/09.08.2018г. на „Драгевит“ ЕООД за нарушение на чл.29, ал.2във вр. чл.
134, ал.1, т.2 от ЗУО – нерегламетирано изгаря отпадъци от кабели. Размерът на
наказанието е 1400 лв.;

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда,
бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
Извършени са 6 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние
екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 3 екземпляра от вида Бял
щъркел, намерени в гр. Летница, гр. Гулянци, с. Върбица (общ. Плевен); 1 екземпляр от
вида Черношипа ветрушка, намерен в гр. Плевен; 1 екземпляр от вида Бухал, намерен в с.
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Реселец, общ. Червен бряг. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора,
за лечение, а един екземпляр от вида Бял щъркел е пуснат на свобода във водоем в з-ще с.
Бохот.
След извършените проверки на обектите няма констатирани съществени
отклонения от екологичното законодателство и причинени увреждания на компоненти на
околната среда, налагащи прилагане на принудителни административни мерки.
Единствено поради промяна в класификацията на обект по реда на чл.103, ал.7 от ЗООС
и потвърдена класификация като предприятие с висок рисков потенциал, със Заповед
на Директора на РИОСВ Плевен е приложена ПАМ на част от резервоарен парк.
Бизнеса
- за периода са издадени 3 бр. решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
и 1 решение за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС.
- По мерки 8.6, 7.2 и 4.1.2 от ПРСР са постъпили 8 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14дневния срок.
- Проведени са процедури по 8 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност
и други.
- Изготвени са общо 15 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 10 – ОВОС, 1 – ЕО, 4 – не подлежи). По 54 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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