ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
за месец декември 2016 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:
През месец декември са извършени 45 проверки на 44 обекта, в т.ч. 19 планови и
26 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 19 предписания
за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които
4 при планови проверки и 15 при извънредни.
От извършените проверки, 6 са комплексни, в.т. 2 - на обекти с издадено комплексно разрешително (КР) и 4 - комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД). При извършването на комплексните проверки са дадени
14 предписания за привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните
изисквания.
За констатирани административни нарушения през месец декември 2016 г. са съставени 4 АУАН. Издадени са три наказателни постановления. Влезли в сила са две наказателни постановления.
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух и 1 наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
Издадени са 2 заповеди за намаляване на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.
Издадени са 2 заповеди за спиране на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.
Издадена е 1 заповед за отмяна на текуща санкция за замърсяване на атмосферния
въздух и 1 заповед за отмяна на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 4600 лв. от
две юридически и 1 физическо лице. Събрани суми от НАП по издадени НП – 2878,97 лв.
Общо събраните суми от наложените санкции са в размер на 1040,32 лв. Суми в размер на
304 лв., събрани в 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 (232 лв.), община Тетевен (44,80 лв.) и
община Плевен (27,20 лв.).
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили седем сигнала и една жалба. За всичките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност. След проверка е установено, че четири от сигналите са неоснователни,
два са основателни и по един предстои проверка.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
− Проведена e работна среща с експерти, изготвящи екологична оценка на Общ устройствен план на Община Никопол;
− Дадени консултации на представители на общини, на възложители на ИП, планове
и програми;
− Извършена е проверка на технически досиета за инсталации, съответстващи на
Етап ІІ съгласно Наредба № 16 за бензиностанциите на територията, контролирана от
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РИОСВ – Плевен, и предлагане за заверка в съответствие с разпоредбите на чл. 14д, ал. 4
от наредбата;
− Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие – Плевен;
− Както всеки месец и през м. декември, в РИОСВ - Плевен са постъпили голям брой
(43) уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения
за сечи в държавни, общински и частни гори.
− Проведени са процедури по Глава 7, раздел І на ЗООС, свързани с актуализация на
документите на съществуващи предприятия с нисък рисков потенциал. Издадени са 2
становища за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Докладите за политиката
за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал “Газохранилище - Литекс“, гр. Ловеч и „Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен.
Tекущ контрол:
− Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност: През отчетния период са извършени 2 проверки на обект с издадено комплексни разрешителни, в. т.ч по
подаден сигнал срещу дейността на „Хибриден център по свиневъдство“ АД, оператор на
Инсталация за интензивно отглеждане на свине в с. Дисевица и за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадено предписание. 4 обекта са проверени по повече
от един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 9 предписания за привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания От извършените
КПКД проверки, 1 е планова и 3 са извънредни – организирани във връзка с постъпили
жалби и сигнали:
Във връзка с постъпил сигнал за незаконна „автоморга“ в землището на с. Опанец
е извършена комплексна проверка по фактор отпадъци и по спазване на ЗОПОЕЩ. Установено е, че се съхраняват 60 ИУМПС в различна степен на разкомплектоване, както части и компоненти от тях и че за площадката няма издадено разрешение по реда на чл. 35 от
Закона за управление на отпадъците. На собственика на имота са дадени предписания за
предаване на наличните ИУМПС на лице с документ по чл.35 от ЗУО, съставен е и му е
връчен АУАН по ЗУО;
Във връзка с постъпила жалба за наличие на септична яма, неотговаряща на изискванията, изкопни земни маси на тротоарно платно и отпадъчни керамични изделия, разположени по границата с имот, собственост на жалбоподателя е извършена комплексна
проверка по компонент води и фактор отпадъци. Установено е, че е изградена нова водоплътна изгребна яма по проект, съгласуван от Община Троян. След дадени предписания от РИОСВ Плевен, е извършено почистване;
− Извършена e съвместна проверка с представител на БДДР – Плевен по постъпил
сигнал за незаконен добив на баластра в река Вит. Констатирано е изземване на баластра
в коритото на реката, следи от работата на тежки машини и натрупана пръст. В момента
на проверката не е установена дейност по изземване на баластра и няма налична техника
Нарушител не е установен;
− Извършена е извънредна проверка по сигнал за пожар в защитена местност „Тараклъка“. Установено е, че вследствие на низов пожар са засегнати около 10 дка от защитената територия. Пожарът е обхванал част от издънкова гора в защитената територия, няма
поражения по вековни дървета. Изгасен е благодарение на бързата реакция на местните
жители и служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Нарушител не е установен;
− Извършена е извънредна проверка на защитено дърво от вида Бяла черница, гр.
Плевен по сигнал за рязане на клони. Установено е, че е отрязана част от основен клон в
близост до жилищна сграда. След установяване на извършителя и датата на извършване
на нарушението, ще бъдат предприети необходимите административно - наказателни
действия.
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Засилен последващ контрол:
През отчетния период са извършени 5 проверки за осъществяване на последващ
контрол по дадени предписания:
− Извънредна проверка за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на
предписание, дадено на „Хибриден център по свиневъдство“ АД, оператор на Инсталация
за интензивно отглеждане на свине в с. Дисевица. При направения оглед на канала за
дъждовни води на площадката на инсталацията е установено, че са предприети действия
по изпълнение на предписание по т.1 от констативния протокол. При извършено обследване на района около канала за дъждовни води е открит канал, по който при напълване на
събирателния резервоар с течна торова маса от него постъпва в открития канал за дъждовни води. Към момента на проверката отпадъчните продукти от събирателния резервоар се препомпват в открития изгнивател. Не се констатира изпускане на отпадъчни води и
торова маса в канала за дъждовни води. Дадено е предписание за трайно прекъсване възможността за отвеждане на отпадъчни води и торова маса в канала за дъждовни води на
площадката.
− Извършен е последващ контрол по изпълнение на дадени предписания на представляващия Амон Ра ООД, собственик на ферма за отглеждане (угояване) на патици мюлари
(център №1 и център №2), землище с.Умаревци, общ.Ловеч. Установено е, че част от
предписанията са изпълнени. Не е изпълнено предписание за почистване на лагуна от отпадъчни продукти в център 2 (отпадъчни води, примесени с торов отпад), за което е съставен АУАН по ЗООС;
− Установено е, че са почистени констатираните през предходен период локални замърсявания с отпадъци на територията на махала „Бала баир“ в гр. Плевен;
− Констатирано е, че съхранението на негодните за употреба ПРЗ в склад в с. Тепава
съответства на дадените предписания;
− В изпълнение на дадените предписания, съхранението на ИУЕЕО на площадка,
вписана в документ по чл.35 от ЗУО, се извършва на определеното за целта място.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец декември 2016 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в общо 8 проверки (7 по компонент „въздух” и 1 проверки по фактор
„шум”) в 7 обекта. Съставени са 7 протоколи, в т.ч. 6 протокола от индивидуални проверки, 1 протокол от проверка в рамките на комплексна проверка по повече от един компонент или фактор на околната среда.
От извършените 8 проверки, 5 са планови и 3 - извънредни (1 за отмяна и 2 за временно спиране на санкции).
Заличена е 1 инсталация от публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с разтворители от обхвата на приложение 1 от Наредба 7/2003г.
При проверките са издадени две предписания по фактор „шум”, едното от които е с
постоянен срок, другото е с неизтекъл срок на изпълнение.
Изготвени са 8 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени
СНИ на емисии.
Проверени са 21 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 63 източника. За 1 източник с наложена текуща санкция е установено намаляване превишението
на съответните норми за допустими емисии.
Изготвени са 4 предложения във връзка със санкции по чл. 69 от ЗООС – 1 за намаляване, 1 за отмяна по чл. 69б от ЗООС и 2 за временно спиране по чл. 69в от ЗООС на
наложени текущи санкции.
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Извършен е анализ на резултатите за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10 и е
изготвен доклад за предходния месец. Изготвена и публикувана на сайта на РИОСВ е информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец, онагледена графично и в сравнение с предходните две години.
Извършена е проверка на технически досиета за инсталации, съответстващи на Етап
ІІ съгласно Наредба № 16 за бензиностанциите на територията, контролирана от РИОСВ –
Плевен, и предлагане за заверка в съответствие с разпоредбите на чл. 14д, ал. 4 от наредбата.
Експертите от направлението са изготвили 23 вътрешни становища по процедури за
ОВОС и ЕО.
Взето е участие в 5 Държавни приемателни комисии по ЗУТ.
Води
През м.декември експерт от направление „Води“ участва в планова проверка по
изпълнение условия в решение за преценяване необходимостта от ОВОС на Цех за производство на перилни препарати с.Дебнево, общ.Троян.
Експертите от направлението са направили общо 5 извънредни проверки, от които
2 индивидуални проверки на обекти, формиращи отпадъчни води, участие в 2 извънредни
комплексни проверки на инсталации с КР и участие в 1 комплексна проверка по контролната дейност. Извънредните проверки са както следва: пломбиране савак на ПСОВ - 1 бр.,
съвместна проверка по писмо на БДДР - 1 бр., проверка по жалба и сигнал във връзка с
дейността на „Хибриден център по свиневъдство“ АД, оператор на Инсталация за интензивно отглеждане на свине в с. Дисевица - 1 бр., последващ контрол за изпълнение на дадени предписания - 2 броя. От проверените през отчетния период обекти, един е с разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект.
При направените проверки са дадени общо 7 предписания за привеждане на обектите в съответствие с нормативните изисквания по околна среда. При проверките са взети
водни проби от обект с комплексно разрешително за изпитване от РЛ Плевен. За неизпълнено предписание, дадено на представляващия Амон Ра ООД гр.София е съставен
АУАН по Закона за опазване на околната среда.
За установени превишения на ИЕО на отпадъчни води от фармацевтичен завод
с.Врабево, стопанисван от Софарма АД е изготвена преписка по реда на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми
и ограничения.
Почви
През м. декември 2016 г. е взето е участие в 1 извънредна комплексна проверка по
повече от един компонент или фактор на околната среда. Проверката е последващ контрол по предписания по жалба, касаеща изпускане на отпадъчни води, примесени с торов
отпад от ферма за угояване на патици мюлари. Констатирано е, че предписанията по компонент почви са изпълнени.
Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Плевен.
Изготвена е обобщена информация по мониторинг III-ниво - локални почвени замърсявания, касаеща складове за негодни продукти за растителна защита (ПРЗ) на територията на РИОСВ - Плевен, която след съгласуването й с ОДБХ-Плевен и Ловеч и с РД
ПБЗН-Плевен и Ловеч, е изпратена в ИАОС.
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Биологично разнообразие и НЕМ
През м. декември е осъществена следната дейност с отношение към биологичното
разнообразие и НЕМ:
− Извършена е извънредна проверка по сигнал за пожар в защитена местност „Тараклъка“. Установено е, че вследствие на низов пожар са засегнати около 10 дка от защитената територия. Пожарът е обхванал част от издънкова гора в защитената територия, няма
поражения по вековни дървета. Изгасен е благодарение на бързата реакция на местните
жители и служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Нарушител не е установен;
− Извършена е планова проверка на зоопарк „Кайлъка“ - гр. Плевен. Нарушения не са
установени;
− Извършена е извънредна проверка на защитено дърво от вида Бяла черница, гр.
Плевен по сигнал за рязане на клони. Установено е, че е отрязана част от основен клон в
близост до жилищна сграда. След установяване на извършителя и датата на извършване
на нарушението, ще бъдат предприети необходимите административно - наказателни
действия;
− Извършена е извънредна проверка по сигнал за препариран екземпляр от защитен
вид - граблива птица, изложен на публично място в механа в гр. Плевен. При проверката
не е установено наличие на препарати от защитени видове животни;
− Извършена е извънредна проверка по сигнал за изкупуване на лист бръшлян в гр.
Плевен. При проверката не е установено изкупуване на билки. Лицето, срещу което е подаден сигнала, е запознато от експертите на РИОСВ – Плевен с изискванията на Закона за
лечебните растения;
− През м. декември в РИОСВ - Плевен са постъпили 43 уведомления за Горскостопански план за общински гори, Горскостопански програми за сечи в частни гори и Планизвлечения за сечи в държавни, общински и частни гори;
− Постановени са 22 решения по чл. 18 и 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), от
които 21 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 28;
− Издадени са 127 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. Преценките са основно за планове
и програми, свързани със сеч на гори и финансиране по мерки от ПРСР 2014-2020 г.
Отпадъци
През отчетния период са извършени 11 индивидуални проверки по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на 11 обекта, от които 1 планова и 10 извънредни. При проверките са дадени 4 предписания.
Съставен е 1 АУАН на физическо лице по чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО във връзка с
констатирани нерегламентирани дейности с ИУМПС.
Извършената планова проверка е за осъществяване на контрол по изпълнение на
програмата за управление на отпадъците на Община Плевен.
От извършените извънредни проверки,
− 1 е на член на организация по оползотворяване на МРО в изпълнение нареждане на
МОСВ. Констатирано е, че дружеството не е изпълнило даденото предписание за заплащане на дължимите продуктови такси в ПУДООС. Изпратена е покана за съставяне на
АУАН;
− 1 е на лице, осъществяващо трансграничен превоз на отпадъци с цел предоставяне
информация на МОСВ. Установено е, че превозът е съпроводен с необходимите докумен-
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ти по чл.18 от Регламент 1013/2006, но отчетността по отпадъците не е водена хронологично. Изпратена е покана за съставяне на АУАН;
− 3 са във връзка с подадени заявление за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и уведомление за прекратяване на класификация на отпадъците и за проверка на
отчетни документи;
− 3 са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания. Установено е,
че са почистени констатираните през предходен период локални замърсявания с отпадъци
на територията на махала „Бала баир“ в гр. Плевен, както и че съхранението на негодните
за употреба ПРЗ в склад в с. Тепава и ИУЕЕО на площадка, вписана в документ по чл.35
от ЗУО, съответства на дадените предписания;
− 2 са по постъпили сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци - в момента
на проверките не е констатирано изгаряне, дадени са предписания за недопускане нерегламентираното изгаряне на отпадъци.
Взето е участие и в 3 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда - 1 планова и 2 извънредни във връзка с постъпили сигнали за наличие на локални замърсявания и незаконна „автоморга“. При проверките са дадени 6
предписания.
Участвано е в 3 комисии за рекултивация на депа за неопасни отпадъци:
− Комисия за приемане на междинен (шести) етап от изпълнението на техническа рекултивация съгласно проекта „Закриване и рекултивация на старо градско сметище,
гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС
− и в 2 комисии за определяне размера и границите на терен, който подлежи на рекултивация във връзка с проекти „Закриване и рекултивация на депо за ТБО на Община
Тетевен“ и „Закриване и рекултивация на депо за ТБО на Община Ябланица“.
Взето е участие в 6 комисии за отчитане реализирани проекти от НК „Чиста околна среда“, финансирани от ПУДООС.
Издадени са 5 решения за намаляване размера на отчисленията на общините Левски, Никопол и Белене във връзка с въвеждане в експлоатация на регионални депа за отпадъци. Издадени са 2 решения за предоставяне средства, натрупани от отчисленията по
чл.64 от ЗУО, на община Плевен и община Тетевен.
Издадени са 7 разрешителни и 3 регистрационни документа по реда на чл.35 от
ЗУО. Извършена е класификация на 10 отпадъка на 4 фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 797 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 6 отчетни книги по отпадъците на 5 оператора.
Химикали
Взето е участие в извънредна комплексна проверка по повече от един компонент
или фактор на околната среда във връзка със спазване изискванията на ЗОПОЕЩ. Проверката е извършена във връзка с подаден в РИОСВ Плевен сигнал за причинени екологични щети от дейността на незаконна „автоморга“. При проверката не е констатирана
непосредствена заплаха за екощети и причинени екощети.
За отчетния период е съставен и връчен 1 АУАН на предприятие с нисък рисков
потенциал „ТЕЦ Плевен“ ЕАД за неизпълнение на дадено предписание - за непредставяне
в дадения срок в РИОСВ Плевен на допълнен и коригиран ДППГА, с което е нарушен чл.
166, т.3 от ЗООС.
Издадени са 2 становища за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Докладите за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал „Газохранилище - Литекс“, гр. Ловеч и „Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр.
Плевен.
През декември не са констатирани нарушения на законодателството по химикали и
екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ.
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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 ВиК мрежи и пътища и
управление на отпадъците, на земеделски производители, свързани с кандидатстване по
мярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони (ПРСР).
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили:
− 92 уведомления за ИП/П/П (в т.ч. 14 по мярка 4.1., 7 на общини за саниране на училища и детски градини, ремонт на инфраструктура);
− 11 искания за преценяване необходимостта от ОВОС;
− 2 искания за преценяване на необходимостта от ЕО;
− 1 задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС.
Издадени са:
− 6 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;
− 1 Решение за изменение на вече одобрено ИП;
− Изготвени са 38 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (15 – ОВОС, 3 – ЕО, 20 – не подлежи);
− По 60 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедурите са получени общо 40 становища (20 от БДДР, 18 от РЗИ, 1 от
ОДБХ, 1 от Министерство на енергетиката).
Комплексни разрешителни
През отчетния период са извършени 2 извънредни проверки на обект с издадено
комплексно разрешително - „Хибриден център по свиневъдство“ АД, оператор на Инсталация за интензивно отглеждане на свине в с. Дисевица по подаден сигнал и за осъществяване на последващ контрол, както следва:
1. Извънредна проверка по сигнал за наводняване на обработваеми ниви с отпадъчни води
от Инсталация за интензивно отглеждане на свине. При проверката е установен значителен воден поток, в това число наличие на други отпадъчни продукти в открит канал за
дъждовни води за отвеждане и заустването им в дере. Взети са водни проби на изход канал от площадката в точка на заустване за изпитване от РЛ Плевен. Дадени са четири
предписания във връзка с установените нарушения.
2. Извънредна проверка за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписание № 1, дадено при предходната проверка. В РИОСВ Плевен е внесена информация
за извършено почистване и обследване участък около канал за дъждовни води в изпълнение на предписание № 1. При направения оглед на канала за дъждовни води на площадката на инсталацията е установено, че са предприети действия по изпълнение на предписанието. При извършено обследване на района около канала за дъждовни води е открит канал, по който при напълване на събирателния резервоар с течна торова маса от него постъпва в открития канал за дъждовни води. Към момента на проверката отпадъчните продукти от събирателния резервоар се препомпват в открития изгнивател. Не се констатира
изпускане на отпадъчни води и торова маса в канала за дъждовни води. Дадено е предписание за трайно прекъсване възможността за отвеждане на отпадъчни води и торова маса
в канала за дъждовни води на площадката.
НП
За констатирани административни нарушения през месец декември 2016г. са съставени 4 АУАН. Издадени са три наказателни постановления. Влезли в сила са две наказателни постановления.
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Съставени са 4 АУАН:
− АУАН № 030/09.12.2016г. на Валентин Илиев Хинов, с.Опанец за това, че не е предал 60 ИУМПС на площадка за съхранение или в център за разкомплектоване, с което е
нарушил чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО;
− АУАН № 031/14.12.2016г. на „Амон Ра“ ООД, гр. София за това, че не е изпълнило
предписание за почистване на лагуните от останалите в тях отпадъчни продукти, с което е
нарушило чл.166, т.3 ЗООС;
− АУАН № 032/15.12.2016г. на „Тера“ АД, гр. Червен бряг за това, че като оператор
на комплексно разрешително не е изпълнило задължителни предписания, с което е нарушило чл. 155, ал. 2 от ЗООС;
− АУАН 033/19.12.2016г. на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД, гр. Плевен за това, че не е
представило допълнен и коригиран доклад за политиката за предотвратяване на големи
аварии, съгласно дадено предписание, с което е нарушило чл. 166, т. 3 от ЗООС.
Издадени са следните наказателни постановления:
− НП № 028-1/09.12.2016г. на „Капитан Войновски 2013“ ООД, гр. Тетевен за това, че
при осъществяване на дейността си е допуснало предизвикване на шум в околната среда
над граничните стойности, с което е нарушило чл. 16, т. 1 ЗЗШОС. Размерът на наказанието е 1 000 лв.;
− НП № 030/22.12.2016г. на Валентин Илиев Хинов, с. Опанец за това, че не е предал
60 излезли от употреба МПС на площадка за съхранение или в център за разкомплектоване, с което е нарушил чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО. Размерът на наказанието е 300 лв.;
− НП № 031/28.12.2016г. на „Амон Ра“ ООД, гр. София за това, че не е изпълнило
предписание за почистване на лагуните от останалите в тях отпадъчни продукти, с което е
нарушило чл.166, т.3 ЗООС. Размерът на наказанието е 2 000 лв.
Влезли са в сила следните наказателни постановления:
− НП 028/23.11.2016г. на „Пелтина“ ЕООД за 3 000 лв., влязло в сила на 06.12.2016г.;
− НП № 028-1/09.12.2016г. на „Капитан Войновски 2013“ ООД за 1 000 лв., влязло в
сила на 22.12.2016г.
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух, както следва:
− НП № И-9-94-9/01.12.2016г. на „Рубин Трейдинг“ АД, налага се текуща санкция в
размер на 1 835лв., считано от 24.10.2016 г.;
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект, както следва:
− НП № И-9-75-13/15.12.2016г. на „Софарма“ АД, налага се текуща санкция в размер
на 46, 00 лв., считано от 27.10.2016г.
Намалени са 2 текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух, както
следва:
− Заповед № И-9-85-14/01.12.2016г. на „Виагруп“ ЕООД, намалява се текуща санкция
в размер на 35 лв., считано от 07.11.2016г.;
− Заповед № И-9-107-2/27.12.2016г. на ЕТ „Димитър Дебеляшки“, намалява се текуща
санкция в размер на 55 лв., считано от 14.12.2016г.
Спират се 2 текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух, както следва:
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− Заповед № И-9-99-16 от 16.12.2016г. на „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, спира се текуща
санкция, считано от 06.12.2016г.;
− Заповед № И-9-85-15 от 28.12.2016г. на „Виагруп“ ЕООД, спира се текуща санкция,
считано от 20.12.2016г.
Отменят се 2 текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух, както следва:
− Заповед № И-9-75-12 от 15.12.2016г. на „Софарма“ АД, отменя се текуща санкция,
считано от 27.10.2016г.;
− Заповед № И-9-94-10 от 23.12.2016г. на „Рубин Трейдинг“ АД, отменя се текуща
санкция, считано от 13.12.2016г.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
Взето е участие в 12 комисии, свързани с подобряване състоянието на околната
среда:
− Участвано е в 3 комисии за рекултивация на депа за неопасни отпадъци:
Комисия за приемане на междинен (шести) етап от изпълнението на техническа
рекултивация съгласно проекта „Закриване и рекултивация на старо градско сметище,
гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС;
и в 2 комисии за определяне размера и границите на терен, който подлежи на рекултивация във връзка с проекти „Закриване и рекултивация на депо за ТБО на Община
Тетевен“ и „Закриване и рекултивация на депо за ТБО на Община Ябланица“.
− Взето е участие в 6 комисии за отчитане реализирани проекти от НК „Чиста околна
среда“, финансирани от ПУДООС;
− Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Плевен.
Бизнеса
− За периода са процедирани 21 инвестиционни предложения (ИП) по Програма за
развитие на селските райони, Национална програма за енергийна ефективност и други;
− Изготвени са писма по 18 уведомления за ИП/П/П, попадащи в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС и 20 писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, подновяване на разрешителни и др.);
− Издадени са крайни актове – 6 Решения за преценяване на необходимостта от
ОВОС и 1 Решение за изменение на вече одобрено ИП;
− Проведени са консултации по доклад за ОВОС, доклади 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 22 решения по чл. 18 и 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), от
които 21 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 28;
− Издадени са 127 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. Преценките са основно за планове
и програми, свързани със сеч на гори и финансиране по мерки от ПРСР 2014-2020 г.
− Издадени са 7 разрешителни и 3 регистрационни документа по реда на чл.35 от
ЗУО. Извършена е класификация на 10 отпадъка на 4 фирми-генератори. Проверени и въ-
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ведени в Excel формат са 797 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 6 отчетни книги по отпадъците на 5 оператора;
− Взето е участие в 5 ДПК за строежи:
„Разширение на автомобилна газозарядна станция”, находяща се в УПИ ХХІV, кв.
604 по плана на гр. Плевен;
„Шивашко предприятие – І етап на застрояване” с местоположение: УПИ XIа,
идентификатор 56722.652.244.1, кв.617 по плана на гр.Плевен;
„Реконструкция на ВЛ 220 kV „Вит“ в участъка от стълб 251 до подстанция „Плевен – І“ гр.Плевен” с местоположение: в сервитута на ВЛ 220 кV „Вит“, землището на
община Плевен;
„Метален склад за зърно“ и „Пристанищен терминал за насипни товари“
„Силозно стопанство, трафопост 20/04 кV 1х160 кVА, кабели СрН 20кV и кабели
НН (автокантар; КПП; авторазтоварище с навес; 2бр. силози по 3843 куб.м.; 1брой силоз
мокро зърно 184куб.м.; 1брой бункер; зърносушилня; силоз с конусно дъно;елеваторна
кула; зърнопочистваща машина; промишлена газова инсталация; трафопост )” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 75054.900.19, УПИ ІІ-19, кв.168 по КК и ПУППЗ на гр. Угърчин, административен адрес ул.“Васил Левски“.
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 отчет за осъществена превантивна и контролна дейност за
месец ноември, предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на
ФПЧ10 през предходния месец, 5 прессъобщения и др.

Приложение – таблична част.
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