ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през юни 2017 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати
от извършената контролна дейност:
През юни 2017 г. са извършени 156 проверки на 151 обекта, в т.ч. 102 планови проверки
на 98 обекта и 54 извънредни проверки на 54 обекта. В рамките на осъществения контрол са
дадени 58 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните
изисквания, от които 39 при планови проверки и 19 при извънредни. От извършените проверки,
12 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД),
2 проверки са на обекти с издадени комплексни разрешителни и 3 проверки по издадени
решения по ОВОС/преценка необходимостта от ОВОС.
За констатирани административни нарушения са съставени 7 АУАН. Издадени са осем
наказателни постановления. Влезли в сила са четири наказателни постановления.
Издадено е 1 НП за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.
Издадена е 1 заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на
атмосферния въздух.
През отчетния период, събраните суми по издадени НП са в размер на 9600 лв. от две
физически и шест юридически лица. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер
на 485,50 лв. Суми в размер на 9925,54 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 Угърчин (8509,95 лв.), община
Троян (536,00 лв.), община Тетевен (132,00 лв.), община Плевен (679,15 лв.) и община Ловеч
(68,44 лв.)
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили 17 сигнала и 1 жалба. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност.
След проверка е установено, че шест от сигналите са основателни, шест са неоснователни,
четири са препратени по компетентност и по един предстои проверка.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
− Направена е извънредна проверка, на основание Заповед РД-422/19.06.2017 г. на МОСВ,
съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“, с център Плевен по сигнал за незаконен
добив на баластра, в района на махала Асен, община Тетевен. Не са констатирани нарушения;
− Проведено обучение на 05.06.2017 г. по Програма LIFE+;
− Дадени консултации на представители на общини, на възложители и други.
Tекущ контрол:
− Съставени са 4 АУАН за нарушение изискванията на ЗУО;
− Прилага се комплексен подход при осъществяване на контролната дейност - през
отчетния период са извършени: 12 комплексни проверки по повече от един компонент или
фактор на околната среда, 2 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, 3
проверки по издадени решения по ОВОС/преценка необходимостта от ОВОС и е взето участие в
2 комисии по Заповеди на кметове на общини във връзка с рекултивацията на общинските депа
Долни Дъбник и Пордим;
− Проверени са представените от 8 оператора на големи неподвижни (точкови) източници,
годишни инвентаризационни карти за емисиите през 2016 г., информацията от които се
представя в МОСВ и се обобщава за НСИ;
− Проверени са 11 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;
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− Актуализирана е базата данни за инсталации, представляващи източници на ЛОС,
поддържана на интернет-страницата на ИАОС с въведени и потвърдени данни за консумацията в
27 поименни партиди на оператори, под и над ПСКР;
− Извършени са 8 извънредни проверки на билкозаготвителни пунктове (по сигнал за
необявен пункт в с. Брегаре, общ. Д. Митрополия и на пунктове в община Луковит). Съставен е
един акт за изкупуване на цвят липа без позволително за ползване и са дадени предписания за
представяне на документи за произход на цвят липа и лист липа;
− Извършени са 8 проверка на бетонови центрове във връзка с изпълнение изискванията на
Закона за управление на отпадъците, в частност изпълнение целите на организациите по
оползотворяване на отпадъци от опаковки;
− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от които:
12 проверки на обекти с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект, от които 2 проверки на миячно-сортировъчни инсталации за
промиване на инертен материал и
23 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО.
Засилен последващ контрол:
− През отчетния период са извършени 10 проверки за осъществяване на последващ контрол:
1 проверка за осъществяване на последващ контрол по предписания, дадени на
основание Закона за лечебните растения. Констатирано е, че предписанието е изпълнено;
2 проверки за осъществяване на последващ контрол по предписания, дадени на
основание Закона за водите. Констатирано е, че предписанията са изпълнени;
7 са за осъществяване на последващ контрол по предписания, дадени на основание
Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната. Установено е, че са
почистени констатирани локални замърсявания с отпадъци на територията на общини
Искър и Троян, на територията на Община Гулянци не са констатирани замърсявани с
отпадъци в речните корита и прилежащите им територии. Във връзка с констатирано
неизпълнение на предписание за предаване на ИУМПС на лице с документ по чл.35 от ЗУО,
е съставен АУАН.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от
осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец юни 2017 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 38 проверки (33 бр. по компонент „въздух” и 5 проверки по фактор
„шум”) в 34 обекта. Съставени са 34 бр. протоколи, в т.ч. 20 бр. протоколи от индивидуални
проверки, 11 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 3 протокола от проверка по КПКЗ.
От извършените 38 проверки, 33 бр. са планови и 5 бр. са извънредни, в т.число: 1
проверка във връзка със санкция по чл. 69 от ЗООС и 3 проверки по сигнали и 1 проверка по
писмо на МОСВ. При проверките са издадени общо 7 предписания. През отчетния период не са
констатирани нарушения на изискванията на ЗЧАВ и не са съставяни АУАН.
Проверени са 4 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 6 източника
(горивни и технологични). Изготвени са 8 протокола 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
и информации:
− 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 за обществеността, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за
нивата на ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две
години.
През отчетния период експертите от направление „ОЧВ и ВФФ” участваха в 4 държавни
приемателни комисии.
Изготвени са 11 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по
процедури за ОВОС и ЕО.
Води
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През м. юни са направени 12 индивидуални проверки, от които 8 планови и 4 извънредни
проверки на обекти, формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са както следва: 1 бр.
по сигнал относно дейността на Хотел „Чифлика Ризорт и Спа“ с.Чифлик, 2 бр. - последващ
контрол за изпълнение на предписания и 1 за пломбиране савак на авариен канал на селищна
ПСОВ.
Експертите от направлението са участвали в 4 комплексни проверки по контролната
дейност, в 2 комплексни проверки на инсталации с комплексно разрешително. През отчетния
период е проведен контролен мониторинг на отпадъчни води от „Софарма“ АД и „Ракита-Р“
ЕООД. Не са взети проби от отпадъчни води от „Премиум Фууд България“ ООД, поради това че
дружеството няма разрешително за водовземане от подземни води и съответно - разрешително
за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
При направените проверки са дадени две предписания за привеждане дейността на
обектите в съответствие с приложимите нормативни документи по околна среда. През отчетния
период е съставен 1 АУАН на „Радослава Добревска“ЕООД по Закона за водите.
Почви
През отчетния период са извършени 9 планови проверки на 8 склада и на 1 площадка с
контейнери, тип Б-Б куб за съхранение на негодни ПРЗ. При проверката на склада са дадени
предписания за извършване на ремонти дейности, включително на покрива, поставяне на знаци
за опасност и почистване на тревната и храстовидна растителност около склада, а за Б-Б
кубовете да се уведоми фирмата, която извършва гаранционно обслужване на Б-Б кубовете за
направените констатации. Взето е участие в 2 планови проверки (КПКЗ) на обекти с издадени
комплексни разрешителни (КР). Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви,
са изпълнени. През м. юни е взето участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ
в ОД Земеделие - Ловеч. Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и по КР.
Биологично разнообразие и НЕМ
През м. юни е осъществена следната дейност с отношение към биологичното разнообразие
и НЕМ:
− Извършени са три планови проверки на защитени територии - ЗМ „Тараклъка“, земл. с.
Градище, ЗМ „Шумата“, з-ще с. Крушуна, ЗМ „Коджакуру“, з-ще с. Александрово, относно
спазване на режимите, определени в Закона за защитените територии и заповедите за обявяване.
Нарушения не са констатирани;
− Извършена е една извънредна проверка по сигнал, че в Природна забележителност
„Карлуковски карстов комплекс - пещера Проходна“, се снима филм, като се вдига шум и има
умрели прилепи. Установено е, че сигналът е неоснователен, а снимачната дейност е
съгласувана от РИОСВ – Плевен, съгласно изискванията на Закона за защитените територии;
− Във връзка с постъпило уведомление за изготвена Горскостопанска програма,
предвиждаща сеч в частен имот, попадащ в ПЗ „Студенец“, з-ще с. Садовец, е извършена
извънредна проверка на място. Установено е, че има несъответствие между посочената
характеристика на гората в програмата и действителното й състояние на терена. Противоречието
не е отстранено от възложителя и Горскостопанската програма не е съгласувана от РИОСВ –
Плевен;
− Извършена е една извънредна проверка по сигнал за отсечено защитено дърво - Летен
дъб, м. Манаското, с. Садовец. При проверката се установи, че сигналът е основателен, дървото е
отсечено, като са взети само основните клони. Извършителят не е установен;
− Извършена е една извънредна проверка по сигнал за предлагане за продажба в интернет,
на екземпляр от защитен вид Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/. При проверката
екземплярът е оставен от нарушителя, който напуска мястото, без да предостави личните си
данни. Предприети са действия за издирването му и налагане на съответните административно
наказателни действия. Костенурката е пусната на свобода в подходящ район в защитена
местност „Кайлъка“, гр. Плевен;
− Извършена е една планова проверка на екземпляри от видове, включени в Приложенията
на Регламент 338/97, находящи се в зоомагазин в гр. Левски. Нарушения не са констатирани;
− Извършена е извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Червеногуша гъска,
включен в Приложение А на Регламент 338/97, с. Сопот, във връзка с издаването на
регистрационни карти по Закона за биологичното разнообразие;
− В Спасителния център в гр. Стара Загора са изпратени екземпляри от защитени видове Шипоопашата костенурка и Черношипа ветрушка;
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− Извършени са планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в с.
Българене и с. Асеновци, общ. Левски, както и една извънредна проверка на пункт в с. Търнене.
Нарушения не са установени;
− Извършени са 8 бр. извънредни проверки на билкозаготвителни пунктове (по сигнал за
необявен пункт в с. Брегаре, общ. Д. Митрополия и на пунктове в община Луковит). Съставен е
един акт за изкупуване на цвят липа без позволително за ползване и са дадени предписания за
представяне на документи за произход на цвят липа и лист липа;
− Извършена е извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Ням лебед,
находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин, във връзка с издаването на регистрационни карти по
Закона за защита на животните;
− Извършени са 3 планови проверки по Закона за генетичномодифицираните организми
(опитно поле на „Юрофинс Агросайънс Сървисес“ - ЕООД, гр. Летница; лаборатория по
микроразмножаване на Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян; опитно
поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа);
− Извършена е 1 извънредна проверка на База за биологично изпитване на „Анадиаг
България“ - ЕООД, София, в гр. Плевен.
Отпадъци
През отчетния период са извършени 56 индивидуални проверки по спазване
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 33 планови и 23 извънредни. От
извършените планови проверки,
− 20 са по спазване условия в издадени документи по чл.35 от ЗУО;
− 6 са за осъществяване контрол върху изпълнение на общински програми за управление на
отпадъците и на общински депа за отпадъци;
− 5 са за осъществяване контрол по наредбите за МРО;
− 2 са на здравни заведения във връзка с разрешителния режим по ЗУО;
От извършените 23 извънредни проверки,
− 4 са във връзка с постъпили жалби и сигнали – установено е, че два са основателни и 2 неоснователни;
− 7 са по искане на МОСВ за проверка на бетонови центрове;
− 1 е по искане на МВР за участие в СПО;
− 7 са за осъществяване на последващ контрол. Установено е, че са почистени
констатирани локални замърсявания с отпадъци на територията на общини Искър и Троян, на
територията на Община Гулянци не са констатирани замърсявани с отпадъци в речните корита и
прилежащите им територии. Във връзка с констатирано неизпълнение на предписание за
предаване на ИУМПС на лице с документ по чл.35 от ЗУО, е съставен АУАН;
− 4 са във връзка със заявления, уведомление за прекратяване на класификация и с
прилагане на § 65 от ПЗР на ЗУО.
Взето е участие в 13 комплексни проверки, от които 11 по повече от един компонент или
фактор на околната среда (3 по спазване условия в издадени документи по чл.35 от ЗУО) и 2 - на
обекти с издадено КР.
При проверките са дадени 28 предписания – 24 при индивидуални и 4 при комплексни
проверки.
Взето е участие в 2 комисии по Заповеди на кметове на общини във връзка с
рекултивацията на общинските депа Долни Дъбник и Пордим.
Във връзка с изискванията на § 65 от ПЗР на ЗУО и непредставени банкови гаранции,
обезпечаващи дейности с ИУМПС и ИУЕЕО на лица с документ по чл.67 от ЗУО, са отнети 2
разрешения, 1 разрешение e изменено, като са заличени дейностите с ИУЕЕО.
През отчетния период са съставени 4 АУАН на 3 физически и 1 юридическо лице за
извършване на нерегламентирани дейности с отпадъци (ИУМПС).
Химикали
По спазване на законодателството по химикали, през юни 2017 г. са извършени общо 5
проверки, от които 3 КПКД проверки, 1 планова и 1 извънредна проверка - по писмо на МОСВ
за регистрации по Регламент REACH. Дадени са 2 предписания за представяне на доклади за
класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС.
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По спазване изискванията на Регламент REACH са проведени проверки на двама
производители с краен срок за регистрация 2018 г. и двама потребители по веригата относно
наличие на вещества от Приложение 14 на Регламента. Не е констатирано наличие на такива.
Извършен е планов контрол по Регламент 850/2004 относно УОЗ в 1 обект за наличие на
хексабромоциклододекан в състава на произвежданите експандиран полистирол, не е
констатирано наличие на такова вещество.
За отчетния период е съставен 1 АУАН за нарушение на чл.166, т.3 от ЗООС неизпълнение на дадено предписание.
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:
− 99 уведомления за ИП/П/П (вкл. 13 бр. по мерки от НПЕЕ за саниране на жилищни
блокове и общински обекти, 4 бр. ремонт на ВиК общинска мрежа, 1 бр. аварийно укрепване на
пътища и други),
− 13 искания за преценяване необходимостта от ОВОС,
− 1 Задание за обхват и съдържание на ЕО и
− 1 Доклад по ОВОС за оценка качеството му.
Издадени са общо 9 решения, в т.ч.:
− 4 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС,
− 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО,
− 4 решения за прекратяване на процедури;
Издадено е 1 решение за спиране на процедура по ИП за „Добив на подземни богатства:
скално облицовъчни материали - варовици в площта на доказаните запаси в находище „Ъглен“,
з-ще с. Ъглен, общ. Луковит“.
Изготвени са общо 16 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (7 – ОВОС, 9 – не подлежи). По 70 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на
ЗООС.
По процедурите са получени общо 21 становища (4 от БДДР, 13 от РЗИ, 1 от МОСВ, 1 от
НПМ на БАН, 1 от АПИ).
Комплексни разрешителни
Извършени са 2 планови проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни: на
„Полихим СС“ – ЕООД, оператор на Инсталация за регенериране на отработени масла в
количество над 10 тона/денонощие и на „Хибриден център по свиневъдство“ АД, оператор на
Инсталация за интензивно отглеждане на свине.
Осъществени са и две извънредни проверки във връзка с писмо на МОСВ за проверка и
отчитане на обекти с комплексни разрешителни, за които има публикувани НДНТ.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През отчетния период са извършени 12 планови комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (1 от проверките е трансформирана от планова
индивидуална). Дадени са 10 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие
с нормативните изисквания.
НП
За констатирани административни нарушения са съставени 7 АУАН. Издадени са осем
наказателни постановления. Влезли в сила са четири наказателни постановления.
Съставени са следните АУАН:
− АУАН № 026/09.06.2017г. 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;
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− АУАН № 027/09.06.2017г. 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;
− АУАН № 028/15.6.2017г. 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;
− АУАН № 029/16.06.2017г. на „Марвик Енерджи“ ЕООД, гр. София за това, че не е
представило в срок документ за извършена нотификация, с което не е изпълнило дадено
предписание, с което е в неизпълнение на задължение по чл.166, т.3 ЗООС;
− АУАН № 030/16.06.2017г. Христо Иванов Георгиев, с. Златна Панега за това, че извършва
дейности по съхранение и разкомлектоване на ИУМПС без разрешително, с което е в
неизпълнение на задължение по чл.133, ал.3, т.3 ЗУО;
− АУАН № 031/29.6.2017г. 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;
− АУАН № 032/30.6.2017г. на Динко Стефанов Маринов, с.Равнище 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.
Издадени са следните наказателни постановления:
− НП № 024/21.06.2017г. на Динко Стефанов Маринов за това, че съхранява 25 бр. ИУМПС
в различна степен на разкомплектоване без издаден документ по чл.35 ЗУО, с което е нарушил
чл.133, ал.3, т.3 ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 лв.;
− НП № 030/28.06.2017г. на Христо Иванов Георгиев за това, че съхранява 41 бр. ИУМПС в
различна степен на разкомплектоване без издаден документ по чл.35 ЗУО, с което е нарушил
чл.133, ал.3, т.3 ЗУО. Размерът на наказанието е 1 400лв.;
− НП № 018/06.06.2017г. на „Костов Мега Металс” ЕООД за нерегламентирано третиране
на неопасни отпадъци, с което е в неизпълнение по чл.29, ал.2 от ЗУО. Размерът на наказанието
е 1500 лв.;
− НП № 020/12.06.2017г. на „Прогрес БЦ“ ЕООД, гр.Плевен за това, че не е представило в
РИОСВ, гр. Плевен в нормативно определен срок годишен отчет /информация/, с което е в
неизпълнение на задължение по чл.34и, ал.24 ЗЧАВ. Размерът на наказанието е 1000 лв.;
− НП № 022/16.06.2017г. на „Прима Фуудс“АД, гр.София за това, че не е представило в
РИОСВ, гр. Плевен в нормативно определен срок годишен отчет /информация/, с което е в
неизпълнение на задължение по чл.34и, ал.24 ЗЧАВ. Размерът на наказанието е 1000 лв.;
− НП № 021/16.06.2017г. на Община Никопол, гр. Никопол за това, че не е изпълнено
предписание, дадено като принудителна административна мярка, с което е в неизпълнение на
задължение по чл.124, ал.3 ЗБР. Размерът на наказанието е 200 лв.;
− НП № 019/21.06.2017г. на „Литекс“ АД, гр. София за това, че не е представило в срок
допълнен и коригиран ДППГА, с което е в неизпълнение на задължение по чл.166, т.3 ЗООС.
Размерът на наказанието е 3000 лв.;
− НП № 025/28.06.2017г. на „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД, гр. Плевен за това, че не е
изпълнило условия от издадено разрешително, с което е в неизпълнение на задължение по чл.48,
ал.1, т.11 ЗВ. Размерът на наказанието е 2000 лв.
Влезли са в сила следните наказателни постановления:
− НП № 015/29.05.2017г. на „Боряна“АД, гр. Червен бряг за 100 лв., влязло в сила на
10.06.2017г.;
− НП № 018/06.06.2017г. на „Костов Мега Металс“ ЕООД за 1500 лв., влязло в сила на
21.06.2017г.;
− НП №021/16.06.2017г. на Община Никопол за 200 лв, влязло в сила на 28.06.2017г.;
− НП №022/16.06.2017г. на „Прима Фуудс”АД за 1300 лв., влязло в сила на 28.06.2017г.
Наложена е текуща санкция на „Инжстрой“ЕООД в размер на 94,00 лв., считано от 30.05.2017г.
Възобновена е текуща санкция на „Пътстрой Ловеч“ ЕООД в размер на 17,00 лв., считано от
25.05.2017г.
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Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и
обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
− Извършена е една извънредна проверка по сигнал за предлагане за продажба в интернет,
на екземпляр от защитен вид Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/. При проверката
екземплярът е оставен от нарушителя, който напуска мястото, без да предостави личните си
данни. Предприети са действия за издирването му и налагане на съответните административно
наказателни действия. Костенурката е пусната на свобода в подходящ район в защитена
местност „Кайлъка“, гр. Плевен;
− В Спасителния център в гр. Стара Загора са изпратени екземпляри от защитени видове Шипоопашата костенурка и Черношипа ветрушка.
Бизнеса
− Изготвена е информация за МОСВ за документи по предоставяни услуги, във връзка с
намаляване на административната тежест върху бизнеса и гражданите. Изготвено е предложение
до МОСВ, за облекчаване на процедурите по ОВОС и ЕО и разрешителния режим по ЗУО във
връзка с намаляване на административната тежест върху бизнеса и гражданите;
− През отчетния период са процедирани 13 инвестиционни предложения (ИП) по
Национална програма за енергийна ефективност. Във връзка с подобряване на услугите във ВиК
сектора, са процедирани 4 уведомления, а за подобряване на пътната инфраструктура – 1 бр.
(аварийно възстановяване на път PVN2120);
− Изготвени са писма по 7 уведомления за ИП/П/П, попадащи в обхвата на Приложение № 2
на ЗООС, и 9 писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, подновяване на
разрешителни и др.);
− Изготвени са 9 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за
преценяване на необходимостта от ЕО и 4 решения за прекратяване на процедури;
− Издадено е 1 решение за спиране на процедура по ИП за „Добив на подземни богатства:
скално облицовъчни материали - варовици в площта на доказаните запаси в находище „Ъглен“,
з-ще с. Ъглен, общ. Луковит“. По процедурата по ОВОС има постъпили множество възражения,
становища от специализирани компетентни органи и заинтересованата общественост.
Основанието за спиране на процедурата е стартирало административно производство по
издаване на разрешителни за водоползване и учредяване на санитарно-охранителни зони на два
източника за питейно-битово водоснабдяване в близост до кариерата;
− 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;
− През м. юни са постановени 31 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) - 28 бр. по чл. 18, 1 бр. по
чл. 20 и 2 бр. по чл.2, ал.5 във връзка с §2;
− Издадени са 138 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. юни в РИОСВ - Плевен са постъпили 105 уведомления за Горскостопански план и
програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и
частни гори;
− Издадени са 3 нови, 1 изменение и допълнение на регистрационен документ за
транспортиране на отпадъци, прекратени са 2 регистрационни документ за третиране на
отпадъци. Извършена е класификация на 55 отпадъка на 20 фирми-генератори. Прекратена е
класификацията на 3 отпадъка във връзка с преустановяване дейността на фирмата-генератор.
Издадени са 5 становища по доклади за охарактеризиране на отпадъци. Проверени и въведени в
Excel формат са 247 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени
са 26 отчетни книги по отпадъците на 20 оператора;
− Взето е участие в 5 ДПК.
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.
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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.
С разнообразни образователни инициативи, организирани от РИОСВ – Плевен, БДДР –
Плевен и Регионалната лаборатория към ИАОС бе отбелязан 5 юни в Плевенска и Ловешка
област.
С презентация на тема „Свързване на хората с природата“ бе отбелязан Световния ден на
околната среда в СОУ „Стоян Заимов“. Учениците от шести клас получиха подарък книгите
„Зелени разкази“, „Защитени територии в защитени зони за опазване на дивите птици в
Плевенска и Ловешка област“- издание на РИОСВ-Плевен и диплянка с темата на празника през
2017 г.
В двора на ДФСГ „Интелект“ в импровизираната „зелена класна стая“ с ученици от 11
клас се проведе екологична дискусия „Свързване на хората с природата“. Друга тема на
разговорите бе личното участие на средношколците в опазването на природата, поведенчески
модели и добри практики.
Почистване на реката и зарибяване с балкански пъстърви организираха от сдружение
„Балканка“ на 3 юни в Рибарица. Най-малките участници имаха възможност да пуснат в реката 4
000 балкански пъстърви и да наблюдават демонстрации на риболовна техника и умения.
Много игри и състезания зарадваха малчуганите в Детските лагери в Плевен и с. Байкал.
Децата рисуваха за своя принос в опазването на околната среда. Картините на малките
художници бяха подредени в импровизирана изложба. В лагерната програма бяха включени
наблюдение на птици, Нептунова поща и посещение на река Дунав.
Четвъртокласници от НУ „Патриарх Евтимий“ гостуваха в Информационния център на
РИОСВ – Плевен в Деня на околната среда. Децата научиха интересни неща за птиците в
Плевенския край и тяхното опазване.
Приложение – таблична част.
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