ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през декември 2019 г.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от
осъществената контролна дейност:
През декември 2019 г. са извършени 37 проверки на 35 обекта, в т.ч. 21 планови
проверки на 20 обекта и 16 извънредни проверки на 16 обекта.
В рамките на осъществения контрол са дадени 6 предписания за привеждане дейността
на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 3 при планови проверки и
3при извънредни. От извършените проверки, една е 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 1 Решение по ОВОС, 2 Становища по ЕО, 1 решение за прекратяване на
процедура.
- През м. декември са постановени 17 бр. Решения, от които 12 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл.
20 и 4 бр. по 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).
- Издадени са 68 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. декември в РИОСВ – Плевен са постъпили 32 бр. уведомления за
Горскостопански програми и План извлечения.
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.
Tекущ контрол:
 Проверки, свързани с работата на горивни източници в т.ч. проверка за
възобновяване на временно прекратена текуща санкция, извънредно контролно измерване на
парен котел с действаща текуща санкция, присъствие на собствено периодично измерване на
емисиите на замърсители при работата на средна горивна инсталация.
 Проверки на източници на неорганизирани емисии, свързани с работата на кариери
за добив на варовици.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от
осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух и вредни физични фактори
През месец декември 2019 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 10 бр. проверки (9 бр. по компонент „въздух”, 1 бр. проверки по
фактор „шум”) в 10 бр. обекти. Съставени са 10 бр. протоколи, в т.ч. 9 бр. протоколи от
индивидуални проверки и 1 проверка на обект с КР. От извършените 10 бр. проверки, 4 бр. са
планови и 6 бр. са извънредни, в т.ч.:
 3 проверки по сигнали;
 1 проверка за последващ контрол;
 1 проверка за извънредно контролно измерване;
 1 проверка по санкция (възобновяване на текуща санкция).
През отчетния период е издадено едно предписание.
Проверени са 8 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 16 бр.
източници (горивни и технологични).
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Извършен е анализ на резултатите от провеждан ежемесечен мониторинг на емисиите
от 11 бр. газови кладенци на регионални депа за неопасни отпадъци - Троян и Плевен
Изготвени са 10 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени
СНИ на емисии.
През отчетния период не е правена актуализация на публичния регистър на
инсталациите, извършващи дейности с разтворители от обхвата на Приложение 1 към
Наредба №7/2003г.
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 и в сравнение с предходните две години.
Експерти от направлението взеха участие в:
- 1 бр. Държавни приемателни комисии;
- 3 бр. Екологични експертни съвета към РИОСВ – Плевен.
Изготвени са 4 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по
преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР.
Води
През м.декември са извършени/ взето е участие в общо 7 бр. проверки, от които 2бр.
индивидуални планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в 1бр.
планова проверка на инсталация с комплексно разрешително, направени са/взето е участие в 4
бр. извънредни проверки. Извънредните проверки са за налагане на текуща санкция - 1 бр.,
пломбиране савак на авариен канал на ПСОВ Плевен – 1 бр., вземане на проби отпадъчни
води – 1 бр., участие в комплексна проверка на Инсталация за производство на хартия
с.Черковица.
При направените проверки са дадени 2 бр. предписания за привеждане на обектите в
съответствие с приложимите нормативни документи по околна среда. Предписанията са
изпълнени.
През отчетния период е съставен АУАН на „Матев - Млекопродукт“ ЕООД гр.Ловеч за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води без разрешително за заустване. Актът
е съставен в отсъствие на нарушителя, изпратен е на представляващия дружеството за подпис.
Направено е предложение до Директора на РИОСВ за налагане на текуща санкция на
„Софарма“ АД.
През м.декември е взето участие в:
- 2 бр. ДПК на строежи за техническа инфраструктура;
- 3 бр. ЕЕС относно ДОВОС за Инсталация за интензивно отглеждане на птици
с.Дебнево; ДЕО на ОУП на Община Червен бряг, ДЕО на ОУП на Община Пордим.
Констативните протоколи и протоколите от контролния и собствен мониторинг на
отпадъчни води са въведени в Информационната система.
Акцент в контролната дейност на направление „води“ за м.декември е:
- Участие в комплексна проверка на Инсталация за производство на хартия с.Черковица
и пробовземане на отпадъчни води за изпитване от РЛ Плевен;
- Съставен АУАН на юридическо лице за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води, без необходимото разрешително.
КПКЗ
През отчетния период са осъществени една планова проверка на оператор с КР и една
извънредна проверка. Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР, становища по
процедури по ОВОС. Взето участие в един ЕЕС в РИОСВ.
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Химикали
За отчетния период са извършени 1 бр. планова проверка КПКД по спазване на
законодателството по химикали и участие в 1бр. планова проверка на обект с КР. Изготвени са
доклади от КПКД и Севезо проверки, становища по процедури по ОВОС. Взето участие в 3 бр.
ЕЕС за ОУП на общини и ОВОС. Извършено е вписване в електронни публични регистри по
ЗОПОЕЩ и Севезо.
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.
Управление на отпадъците
През месец декември експертите от РИОСВ Плевен са извършили 2 индивидуални
извънредни проверки по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Извършените 2 индивидуални извънредни проверки,
 1 е по заявление за ДО;
 1 по писмо на ОД на МВР.
При проверката по заявление с ДО са дадени 2 предписания.
Взето е участие и в 1 бр. комплексно разрешително на повече от един компонент
или фактор на околната среда.
През отчетния период е издадено 2 бр. НП на юридически лица, 1 бр. НП за
неизпълнение на предписание и неводене на отчетност за отпадъците и 1 бр. НП за
неизпълнение на предписание. Издадени са и 5 броя документи на лица във връзка чл. 35 от
ЗУО, заверка на 16 бр. работни листи за класификация на отпадъците и 8 бр. отчетни книги за
отпадъците.
Изготвена е следната информация до ПОСККД:
- за транспорт на опасен отпадък с код 19 01 11* - до площадката на „Златна Панега
Цимент” АД, с. Златна Панега.
- информацията, касаеща дейности по събиране, транспорт и преработка на опасни
отпадъци с код 15 01 10*, на площадката на Скалар Еко ЕООД в гр. Левски и
предадени за изгаряне на „Златна Панега Цимент” АД, с. Златна Панега.
- информация във връзка с постъпилото запитване от Държавна агенция „Национална
сигурност”, касаеща инсталации и съоръжения за съхранение и третиране на отпадък с код 19
12 10, 19 12 12 и 19 12 04.
Докладвани са в ИАОС и ПОСККД издадените през м. декември документи по чл. 35
от ЗУО.
Отразени са промени в регистъра на банковите гаранции и е изпратена информацията в
Дирекция „Финансово управление”.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
Почви
През м. декември е взето участие в 1 планова комплексна проверка по КПКЗ на обект с
издадено комплексно разрешително (КР). Констатирано е, че поставените условия в КР по
компонент почви се изпълняват. Също така е взето участие в извънредна проверка по сигнал
за запрашаване на въздуха от дейността на две кариери.
Взето е участие в:
- 1 ДПК;
- 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 ОД Земеделие Ловеч;
- 3 ЕЕС в РИОСВ Плевен;
- 1 заседание на постоянната комисия, назначена от Кмета на Община Кнежа, във връзка
с Наредба № 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на СЖП и на
продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани
в РВМС.
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По изпълнение на програмата за почвен мониторинг – ІІІ ниво – локални почвени
замърсявания - 2019 г. (складове за негодни ПРЗ) е изготвена и изпратена обобщена
информация в ИАОС, с копие до МОСВ.
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).
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, финансирани по оперативни програми.
Проведени са процедури по 5 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на мерки
за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на свлачища, улици, паркове и площади,
детски градини и училища, и други.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 75 бр. уведомления за
ИП/П/П/П (в т.ч. 30 уведомления за ГСП и 45 уведомления за ИП/П/П), 2 искания за
преценяване необходимостта от ОВОС.
Издадени са 1 Решение по ОВОС, 2 Становища по ЕО, 1 решение за прекратяване на
процедура.
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене, Плевен,
Тетевен и Угърчин.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 3 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние
екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - Горска ушата сова (от
землището на с. Тотлебен, общ. Пордим), Сова (от землището на гр. Ловеч) и прилеп (от гр.
Плевен). Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и
отглеждане, а прилепът е пуснат на свобода в подходяща хралупа на дърво в гр. Плевен.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитено дърво от вида Летен дъб, в гр.
Плевен, във връзка с дадено предписание на Община Плевен за преустановяване на изкопни
работи в имот, в който се намира дървото и възстановяване състоянието на терена на
разстояние 6 m от стъбло, чрез запълване на изкопа с почва. Предписанието е изпълнено.
Комплексни проверки
През м. декември 2019 г. е извършена една комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда. Дадено е едно предписание за осъществяване
дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и
обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
Извършени са 3 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние
екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - Горска ушата сова (от
землището на с. Тотлебен, общ. Пордим), Сова (от землището на гр. Ловеч) и прилеп (от гр.
Плевен). Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и
отглеждане, а прилепът е пуснат на свобода в подходяща хралупа на дърво в гр. Плевен.
Бизнеса
- Издадени са 1 Решение по ОВОС, 2 Становища по ЕО, 1 решение за прекратяване на
процедура.
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Проведени са процедури по 5 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на
мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на свлачища, улици, паркове
и площади, детски градини и училища, и други.

АУАН и наказателни постановления
Съставен е АУАН №024/09.12.2019г. на „Матев-Млекопродукт“ ЕООД, с адрес:
гр.Ловеч– за това, че зауства в р.Бейска бара, приток на р.Осъм, без необходимото за това
основание, а именно, разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни
води от предприятие, собственост на дружеството. Нарушение на чл.200, ал.1, т.2 във вр.
чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ;
Издадени са следните наказателни постановления:
НП №021/18.12.2019г. на „Винпром-Троян“ АД, с адрес: гр.Троян– за това, че не е
изпълнило дадено предписание на основание чл.120 от ЗУО, за предаване на генерираните от
дейността на дружеството отпадъци с код 02 07 02. Нарушение на чл.120 във вр. чл.156, ал.1
от ЗУО. Размерът на наказанието е 5 000 лв.;

НП №023/23.12.2019г. на „Анимекс 77“, гр.Априлци – за това, поток отпадъчни води
от съществуващ обект семеен Хотел с ресторант „Сватовете“, зауства във воден обект –
р.Острешка, приток на р.Видима. Размерът на наказанието е 2 000 лв. Нарушение на чл.200,
ал.1, т.2 във вр. чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ.

НП №025/20.12.2019г. на „Костов Мега Металс“ ЕООД, с.Златна Панега – за това, че
не е водило отчетност по отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовата
нормативна уредба по прилагането му. Размерът на наказанието е 2 000 лв. Нарушение на
чл.44, ал.1 във вр. чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО.
Обществеността
- В резултат 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.
През месец декември са постъпили и обработени 4 бр. сигнала.
Приложение – таблична част.
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