ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през юли 2017 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати
от извършената контролна дейност:
През юли 2017 г. са извършени 98 проверки на 97 обекта, в т.ч. 58 планови проверки на
57 обекта и 40 извънредни проверки на 40 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени
24 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните
изисквания, от които 15 при планови проверки и 9 при извънредни. От извършените проверки,
11 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД)
и 3 проверки са на обекти с издадени комплексни разрешителни.
За констатирани административни нарушения са съставени 4 АУАН. Издадени са пет
наказателни постановления. Влезли в сила са седем наказателни постановления.
Издадена е 1 заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на
атмосферния въздух.
Издадена е 1 заповед за отмяна на текуща санкция за замърсяване на атмосферния
въздух.
Издадена е 1 заповед за отмяна на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
През отчетния период, събраните суми по издадени НП са в размер на 4200 лв. от едно
физическо и четири юридически лица. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер
на 52 лв. Суми в размер на 388,40 лв., събрани през 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 (230,00 лв.), община
Тетевен (56,00 лв.) и община Плевен (102,40 лв.).
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили 9 сигнала. За всички са предприети
съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След
проверка е установено, че три от сигналите са основателни, два са неоснователни, четири са
препратени по компетентност.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
− Направени са 7 извънредни проверки за незаконен добив на инертен материал и
унищожаване на крайречна растителност в защитени зони, по сигнал и във връзка със Заповед №
ПД – 422/19.06.2107 г на МОСВ и Постановление от 04.07.2017 г. на Окръжна прокуратура – гр.
Плевен. Не са констатирани нарушения;
− Издадено е становище за окончателно съгласуване от РИОСВ – Плевен на представена
коригирана и допълнена програма по чл. 27 от ЗЧАВ на община Троян, с план за действие до
2020г. за намаляване нивата и достигане на нормите за КАВ по показател ФПЧ10;
− Дадени са консултации на представители на общини, на възложители и други.
Tекущ контрол:
− Съставен е 1 АУАН на лице, предлагащо за продажба екземпляр от защитен вид –
обикновена блатна костенурка;
− Съставен е 1 АУАН на Община Угърчин във връзка със сеч в природно местообитание
91М0, попадащо в защитена зона „Студенец“, след проверка през м. май за спазване на условия
в Решение № ПН 84 ОС/2015 г. на РИОСВ-Плевен, с което е съгласуван Горскостопанския план
на Община Угърчин;
− Извършени са четири планови проверки на защитени територии - ПЗ „Находище на
окременени стъбла и пънове от вековна иглолистна гора от сем. Таксодиеви в местността
„Калето“, с. Ставерци, ЗМ „Чешмата“, земл. с. Байкал, ЗМ „Голият връх“ и ЗМ „Дреновица“,
земл. с. Сухаче, относно спазване на режимите, определени в Закона за защитените територии и
заповедите за обявяване. Нарушение е констатирано само в ЗМ „Дреновица“ – незаконна сеч на
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липови дървета с цел събиране на билката „лист липа“. За установеното е уведомена Районна
прокуратура Червен бряг
− Прилага се комплексен подход при осъществяване на контролната дейност - през
отчетния период са извършени:
11 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда,
3 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни,
участие в комисия за приемане на междинен етап от изпълнението на техническата
рекултивация съгласно проекта „Закриване и рекултивация на старо градско сметище,
гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС;
участие в междуведомствена комисия по Заповед на Областен управител на Област
Плевен във връзка с писмо на ТД „Национална сигурност“ Плевен за проверка на изоставени
лаборатории и складове за съхранение на химикали на територията на „Бета Индъстрис
корп.“ АД - в несъстоятелност и предприемане на мерки по компетентност. Във връзка с
констатираното неекологосъобразно съхраняване на химикали с изтекъл срок на годност, на
синдика на дружеството са изпратени предписания по Закона за управление на отпадъците;
− Проверени са 8 обекта, в които се произвежда, внася, търгува на едро и се влагат продукти
за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите от
летливи органични съединения при употребата на разтворители в определени бои, лакове и
авторепаратурни продукти;
− Актуализирана е базата данни за инсталации, представляващи източници на ЛОС,
поддържана на интернет-страницата на ИАОС с въведени и потвърдени данни за консумацията
на оператори, под и над ПСКР;
− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от които:
8 проверки на обекти с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект, от които 4 бр. проверки на селищни ПСОВ и
13 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО.
Засилен последващ контрол:
− През отчетния период са извършени 6 проверки за осъществяване на последващ контрол:
1 проверка за осъществяване на последващ контрол по предписания, дадени на
основание Закона за биологичното разнообразие. Констатирано е, че предписанието е
изпълнено;
2 проверки за осъществяване на последващ контрол по предписания, дадени на
основание Закона за лечебните растения. Констатирано е, че предписанията са изпълнени;
3 проверки за осъществяване на последващ контрол по предписания, дадени на
основание Закона за управление на отпадъците. Установено е, че 1 от фирмите е изпълнила
предписанията си, а при другите 2 е констатирано наличие на ИУМПС в частен и общински
имот. Дадени са предписания за почистването им от общинския терен. За установените
ИУМПС в частния имот е изпратена покана за съставяне на АУАН.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от
осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец юли 2017 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 35 проверки (32 бр. по компонент „въздух” и 3 проверки по фактор
„шум”) в 33 обекта. Съставени са 33 протокола, в т.ч. 24 бр. протоколи от индивидуални
проверки, 7 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 2 бр. протоколи от проверки по
КПКЗ.
От извършените 35 проверки, 31 са планови и 4 са извънредни, в т.число: 1 проверка на
нова инсталация, 2 проверки по сигнали и 1 проверка по ЗОИК във връзка с писмо на ИАОС.
При проверките са издадени общо 4 предписания. През отчетния период не са
констатирани нарушения на изискванията на ЗЧАВ и не са съставяни АУАН.
Проверени са 3 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 19 източника
(горивни и технологични).
Изготвени са 8 протокола за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ
на емисии.
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Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади
и отчетни информации:
− Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по Долен
Дунав (за гр. Никопол), за ІІ тримесечие на 2017 г.;
− Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ),
за ІІ тримесечие на 2017 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.
Издадено е становище за окончателно съгласуване от РИОСВ – Плевен на представена
коригирана и допълнена програма по чл. 27 от ЗЧАВ на община Троян, с план за действие до
2020г., за достигане на нормите за КАВ по показател ФПЧ10;
Проведено е едно планово контролно измерване на показатели за шум в околната среда.
Изготвени са 4 писма до оператори, със заключения от проведен мониторинг на шум.
Взето е участие в 1 ДПК.
Изготвени са 16 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по
процедури за ОВОС и ЕО.
Води
През м. юли са направени 6 индивидуални проверки – 3 планови и 3 извънредни
проверки на обекти, формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са: 2 бр. по сигнал
относно дейността на автомивки в гр.Троян и 1- на обект с текуща санкция.
Взето е участие в 5 комплексни проверки по контролната дейност, от които 4 бр.
планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и в 1 извънредна проверка на ферма за
угояване на патици в с.Умаревци, стопанисвана от „Амон Ра“ ООД по сигнал от кмета на
с.Йоглав за неприятни миризми и изпускане на отпадъчни продукти в съседни имоти.
През отчетния период е взето участие и в 1 комплексна проверка на инсталация с
комплексно разрешително.
Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от ПСОВ Плевен, ПСОВ Троян,
ПСОВ на гр.Кнежа, ПСОВ на гр.Червен бряг, „Кондов Екопродукция“ ЕООД и „Олива“ АД.
При направените проверки са дадени четири предписания за привеждане дейността на
обектите в съответствие с приложимото законодателство по околна среда. Направено е
предложение за отмяна на текущата санкция на „Софарма“ АД във връзка с резултатите от
контролния мониторинг на отпадъчни води от Завод за фармацевтични продукти с.Врабево.
Почви
Взето е участие в 1 планова проверка на обект с издадено комплексно разрешително
(КР). Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са изпълнени.
През м. юли е взето участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД
Земеделие - Плевен.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и по КР.
Биологично разнообразие и НЕМ
През м. юли е осъществена следната дейност с отношение към биологичното разнообразие и
НЕМ:
− Извършени са четири планови проверки на защитени територии - ПЗ „Находище на
окременени стъбла и пънове от вековна иглолистна гора от сем. Таксодиеви в местността
„Калето“, с. Ставерци, ЗМ „Чешмата“, земл. с. Байкал, ЗМ „Голият връх“ и ЗМ „Дреновица“,
земл. с. Сухаче, относно спазване на режимите, определени в Закона за защитените територии и
заповедите за обявяване. Нарушение е констатирано само в ЗМ „Дреновица“ – незаконна сеч на
липови дървета с цел събиране на билката „лист липа“. За установеното е уведомена Районна
прокуратура Червен бряг;
− Извършена е една извънредна проверка на ПЗ „Карлуковски карстов комплекс - пещера
Проходна“ във връзка със съгласувана дейност по реда на ЗЗТ – заснемане на филм в пещерата;
− През м. юли са съгласувани заснемане на филм в ПЗ „Карлуковски карстов комплекс пещера Проходна“ и на мото-рок събор в ЗМ „Кайлъка“;
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− Извършени са четири извънредни проверки по сигнал и във връзка със Заповед № ПД –
422/19.06.2107 г на МОСВ и Постановление от 04.07.2017 г. на Окръжна прокуратура – гр.
Плевен в защитени зони „Карлуково” BG0001014 и „Река Искър” BG0000613 - по течението на
река Искър, в землищата на гр. Червен бряг, гр. Искър, с. Ставерци и с. Крушовене. Нарушения
не са установени;
− Съставен е 1 АУАН на Община Угърчин във връзка със сеч в природно местообитание
91М0, попадащо в защитена зона „Студенец“, след проверка през м. май за спазване на условия
в Решение №ПН 84 ОС/2015 г. на РИОСВ-Плевен, с което е съгласуван Горскостопанския план
на Община Угърчин;
− Извършени са четири планови проверки на защитени дървета в с. Горталово – на група от
5 орехови дървета в стопанския двор, на три орехови дървета в дворовете на физически лица.
Констатирано е, че четири от дървета са изсъхнали и паднали, поради което ще бъдат заличени
по реда на Закона за биологичното разнообразие;
− Извършена е планова проверка на зоопарк „Кайлъка“ - гр. Плевен. Нарушения не са
установени. Дадено е едно предписание, което е изпълнено.
− В Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора и във ветеринарна клиника
„Добро хрумване“, гр. София, са изпратени 10 щъркела и един чухал за лечение. Граждани са
намерили птиците в безпомощно състояние в населени места в област Плевен, с наранявания на
крилата и краката;
− Съставен е 1 АУАН на лице, предлагащо за продажба екземпляр от защитен вид –
обикновена блатна костенурка;
− Извършена е извънредна проверка на пункт за събиране и изкупуване на охлюви в гр.
Ловеч, във връзка с писмо до РИОСВ-Плевен на организатора на пункта за неизнесени
количества охлюви в периода май-юни;
− Извършени са четири извънредни проверка на билкозаготвителни пунктове (БЗП) в с.
Дерманци, с. Беленци (общ. Луковит) и с. Сухаче (общ. Ч. бряг). Проверките за БЗП в общ.
Луковит са във връзка с последващ контрол по дадени предписания, които са изпълнени.
Проверките в БЗП в с. Сухаче са във връзка с установена сеч на липови дървета в ЗМ
„Дреновица“, с цел събиране на билката „лист липа“. Установено е, че в единия пункт има
налични количества лист липа, за които са представени позволителни, издадени от ТП ДГС
„Мездра“, т.е. за район извън територията на общ. Ч. бряг;
− През м. юли е съставен е 1 АУАН на билкозаготвител от гр. Луковит, който не води
Книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки.
Отпадъци
През отчетния период са извършени 20 индивидуални проверки по спазване
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 12 планови и 8 извънредни. От
извършените планови проверки,
− 8 са по спазване условия в издадени документи по чл.35 от ЗУО;
− 1 е за осъществяване контрол върху изпълнение на общински програми за управление на
отпадъците и
− 3 са за осъществяване контрол по наредбите за МРО;
От извършените 8 извънредни проверки,
− 4 са във връзка с постъпили сигнали – установено е, че сигналите са основателни,
издадени са предписания, изпратена е покана за съставяне на АУАН и е съставен 1 АУАН;
− 1 е във връзка с уведомление за прекратяване на класификация;
− 3 са за осъществяване на последващ контрол. Установено е, че 1 от фирмите е изпълнила
предписанията си, а при другите 2 е констатирано наличие на ИУМПС в частен и общински
имот. Дадени са предписания за почистването им от общинския терен. За установените ИУМПС
в частния имот е изпратена покана за съставяне на АУАН.
Взето е участие в 11 комплексни проверки, от които 9 по повече от един компонент или
фактор на околната среда (5 по спазване условия в издадени документи по чл.35 от ЗУО) и 2 - на
обекти с издадено КР.
При проверките са дадени 9 предписания – 7 при индивидуални и 2 при комплексни
проверки.
Участвано е в комисия за приемане на междинен етап от изпълнението на техническата
рекултивация съгласно проекта „Закриване и рекултивация на старо градско сметище, гр.Ловеч“,
финансиран от ПУДООС.
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Взето е участие в междуведомствена комисия по Заповед на Областен управител на
Област Плевен във връзка с писмо на ТД „Национална сигурност“ Плевен за проверка на
изоставени лаборатории и складове за съхранение на химикали на територията на „Бета
Индъстрис корп.“ АД - в несъстоятелност и предприемане на мерки по компетентност. Във
връзка с констатираното неекологосъобразно съхраняване на химикали с изтекъл срок на
годност, на синдика на дружеството са изпратени предписания по Закона за управление на
отпадъците.
През отчетния период е съставен 1 АУАН на физическо лице за извършване на
нерегламентирани дейности с отпадъци (ИУМПС).
Химикали
По спазване на законодателството по химикали е взето участие в 5 комплексни проверки,
от които 3 КПКД и 2 проверки на обекти с КР. Няма дадени предписания.
За отчетния период няма съставен АУАН, няма констатирани случаи на аварии с ОХВ,
водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, не са констатирани нарушения на
законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ.
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 електро- и ВиК мрежи, пътища,
на земеделски производители, свързани с мерки по Национална програма за енергийна
ефективност (НПЕЕ) и други.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили:
− 75 уведомления за ИП/П/П;
− 6 искания за преценяване необходимостта от ОВОС,
− 1 Задание за обхват и съдържание на ЕО и
− 2 Доклада по ЕО за оценка на качествата им.
Издадени са 9 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. Изготвени са общо
9 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (3 – ОВОС, 1- ЕО, 5
– не подлежи). По 59 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедурите са получени общо 17 становища (5 бр. от БДДР, 10 бр. от РЗИ, 1 бр. от
ИАОС, 1бр. от АПИ).
Направени са три извънредни проверки за незаконен добив на инертен материал и
унищожаване на крайречна растителност в защитени зони, по сигнал и във връзка със Заповед №
ПД – 422/19.06.2107 г на МОСВ и Постановление от 04.07.2017 г. на Окръжна прокуратура – гр.
Плевен. Не са констатирани нарушения.
Комплексни разрешителни
Извършени са 3 планови проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни:
− „Джи Еф Еф“ АД, гр. Никопол, оператор на промишлена инсталация за производство на
хартия. Дадено предписани е във връзка с изпълнение на условие 13.2.2;
− „Пордим Ойл” ООД, гр. София, площадка гр.Пордим оператор на Химическа инсталация
за производство на основни органични химически вещества (биодизел). Инсталацията не работи,
дадени две предписания във връзка с изпълнение на чл.103, ал.1 от ЗООС и условие 8.3.4 на КР;
− „Славяна”АД, гр.Славяново, общ.Плевен, оператор на Инсталация за интензивно
отглеждане на птици. Операторът е информиран за законовите срокове на изпълнение на влезли
в сила НДНТ.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През отчетния период са извършени 11 комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда, от които 9 планови и 2 извънредни във връзка с
постъпили сигнали за запрашаване, шум и миризми. Дадени са 5 предписания за привеждане
дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Изпратена е покана за
съставяне на АУАН.
НП
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За констатирани административни нарушения са съставени 4 АУАН. Издадени са пет
наказателни постановления. Влезли в сила са седем наказателни постановления.
Съставени са следните АУАН:
− АУАН № 033/11.7.2017 г. на Община Угърчин, за това, че не е подадено уведомление за
План-извлечение за настъпили промени в подотдел "о" в с.Катунец, общ.Угърчин, с което е в
неизпълнение на задължение по чл.31, ал.1 и ал.2 във вр. чл.31а от ЗБР;
− АУАН № 034/20.7.2017
г. на Минко Димитров Топалски, гр.Троян, за това, че не е
предал излезли от употреба моторни превозни средства на площадка за съхранение или в център
за разкомплектоване на ИУМПС
, с което е в неизпълнение на задължение по чл.133, ал.3,
т.3 ЗУО;
− АУАН № 035/21.7.2017 г. на Ивайло Павлов Митковски, гр. Плевен, за това, че предлага
за продажба жив екземпляр от защитен вид, с което е в неизпълнение на задължение по чл.38,
ал.1, т.6 ЗБР;
− АУАН № 036/26.7.2017
г. на Юлиян Маринов Величков, гр. Луковит, за това, че не
е води регистрираната в РИОСВ-Плевен Книга за изкупените, реализираните и наличните
количества билки,
с което е в неизпълнение на задължение по чл.31, ал.2, т.4 ЗЛР.
Издадени са следните наказателни постановления:
− НП № 026/19.07.2017г. на „Радослава Добревска“ ЕООД за това, че не е представило
доклад за изпълнение на условията в разрешително за заустване, с което е в неизпълнение на
задължение по чл.48, ал.1, т.12 ЗВ във вр. чл.174, ал.5. Размерът на наказанието е 500 лв.;
− НП № 027/06.07.2017г. на Георги Стоянов Симеонов, с.Опанец за това, че извършва
дейности с ИУМПС без разрешение, издадено по реда на чл.35 ЗУО, с което е в неизпълнение на
задължение по чл.133, ал.3, т.3 ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 лв.;
− НП № 028/07.07.2017г. на „Металика 2010“ ЕООД, гр. Плевен за това, че извършва
дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, компоненти и материали от
тях на неразрешени за това места, с което е в неизпълнение на задължение по чл.143, ал.1, т. 1
ЗУО. Размерът на наказанието е 3000 лв.;
− НП № 031/13.72017г. на Таня Начева Цакова, с.Торос за това, че изкупува цвят липа, за
което няма издадено позволително, с което е в неизпълнение на задължение по чл.31, ал.2, т.2
ЗЛР. Размерът на наказанието е 200 лв.;
− НП № 033/18.7.2017 г. на Община Угърчин, за това, че не е подадено уведомление за
План-извлечение за настъпили промени в подотдел "о" в с.Катунец, общ.Угърчин, с което е в
неизпълнение на задължение по чл.31, ал.1 и ал.2 във вр. чл.31а от ЗБР. Размерът на наказанието
е 200 лв.
Влезли са в сила следните наказателни постановления:
− НП № 019/21.06.2017г. на „Литекс“ АД за 3000 лв., влязло в сила на 01.07.2017 г.;
− НП № 020/12.06.2017г. на „Прогрес БЦ“ ЕООД за 1000 лв.влязло в сила на 22.07.2017 г;
− НП № 025/28.06.2017г. на „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД, за 2000 лв., влязло в сила на
08.07.2017 г.;
− НП № 027/06.07.2017г. на Георги Стоянов Симеонов, с.Опанец за1400 лв., влязло в сила
на 20.07.2017 г.;
− НП № 030/28.06.2017г. на Христо Иванов Георгиев за 1400лв., влязло в сила на
18.07.2017г.;
− НП № 031/13.72017г. на Таня Начева Цакова, с.Торос за 200 лв., влязло в сила на
25.07.2017 г.;
− НП № 033/18.7.2017 г. на Община Угърчин за 200 лв., влязло в сила на 29.07.2017г.
Възобновена е текуща санкция на „Виагруп“ ЕООД за замърсяване на атмосферния въздух
в размер на 35 лв., считано от 13.07.2017 г.
Издадена е 1 заповед за отмяна на текуща санкция на „Олива“ АД за замърсяване на
атмосферния въздух в размер на 1422 лв., считано от 21.02.2017 г. поради прекратяване на
замърсяването. С решение на Кнежански районен съд е потвърдено НП № И-9-1082/1.11.2016 г., съгласно което дружеството дължи за периода от 09.2016 г.-02.2017 г. 7414,71
лв.
Отменена е текуща санкция на „Софарма” АД в размер от 46 лв., считано от 20.06.2017 г.
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Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и
обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
− В Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора и във ветеринарна клиника
„Добро хрумване“, гр. София, са изпратени 10 щъркела и един чухал за лечение. Граждани са
намерили птиците в безпомощно състояние в населени места в област Плевен, с наранявания на
крилата и краката.
Бизнеса
− Издадени са 9 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. Изготвени са общо 9
бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (3 – ОВОС, 1- ЕО, 5 –
не подлежи). По 59 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. Изготвени са
писма във връзка с изменения на ИП, потвърждаване на влезли в сила и на срока на правно
действие на издадени решения на РИОСВ – Плевен;
− Постановени са 53 Решения по 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) - 52 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 20;
− Издадени са 178 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;
− Постъпили са 114 уведомления за Горскостопански план и програми за сечи в общински
и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори;
− Издадено е 1 ново разрешение за дейности с отпадъци, 1 разрешение е прекратено по
искане на оператора. Издадени са 4 нови и 1 изменение и допълнение на регистрационен
документ за транспортиране на отпадъци. Извършена е класификация на 51 отпадъка на 9
фирми-генератори. Прекратена е класификацията на 1 отпадък. Проверени и въведени в Excel
формат са 186 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 15
отчетни книги по отпадъците на 8 оператора;
− Взето е участие в 3 ДПК за строежи:
МБАЛ „Кардиолайф“, гр. Ловеч;
Ремонтно-възстановителни работи на язовир „Бохот 4 /Карабаша/“, в ПИ №000212,
землището на с. Бохот, Община Плевен;
„Изграждане на силозно-складова база за зърно“, ПИ№43952.502.1056, гр. Ловеч
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 месечен отчет за осъществената контролна дейност, предприети действия по
постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни
проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец, 4 прессъобщения и др.
Приложение – таблична част.
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