ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
за март 2017 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:
През март 2017 г. са извършени 103 проверки на 97 обекта, в т.ч. 77 планови проверки на 74 обекта и 26 извънредни проверки на 25 обекта. В рамките на осъществения
контрол са дадени 16 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с
нормативните изисквания, от които 10 при планови проверки и 6 при извънредни. От извършените проверки, 8 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор
на околната среда (КПКД) и 1 – на обект с издадено комплексно разрешително.
За констатирани административни нарушения са съставени 2 АУАН. Издадени са
шест наказателни постановления. Влезли в сила са пет наказателни постановления.
Издадена е 1 заповед за спиране на текуща санкция за замърсяване на атмосферния
въздух.
През отчетния период, събраните суми по издадени НП са в размер на 1000 лв. от
едно юридическо лице. Събрани суми от НАП по издадени НП – 22 078,20 лв. за две физически и две юридически лица. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер на 578,45 лв. Суми в размер на 2747,44 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
(2107,46 лв.), община Плевен (610,59 лв.) и община Ловеч (29,39 лв.).
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 6 сигнала и 3 жалби. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са основателни, а два са препратени по компетентност. По два предстои проверка.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
− Направена е 1 извънредна проверка съвместно с БДДР във връзка с депозирано уведомление за ИП „Изграждане на зайчарник в с.Дъбравата“ и постъпило възражение по
процедурата по глава шеста от ЗООС;
− Дадени са консултации на представители на общини, на възложители и други;
− През м. март в РИОСВ - Плевен са постъпили за разглеждане 111 уведомления за
Горскостопански планове и програми за сечи в общински и частни гори и Планизвлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.
Tекущ контрол:
− Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност: през отчетния период са извършени: 2 проверки на обекти с издадено комплексно разрешително (1 планова и 1 извънредна в рамките на комисия, назначена от кмета на Община Плевен) и 8 проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда;
− Извършена е проверка за изпълнението на мерките от Плана за действие 2016 2020 г. към новата актуализация на Програма за достигане на нормите за КАВ по показатели ФПЧ10 и ПАВ на Община Плевен;
− Утвърждавани са Планове за управление на разтворителите за 2016 г. след проверка
на данните, декларирани в тях. Проверките са извършвани на място в обектите и по документи;
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− Извършена е проверка на големите горивни инсталации на територията на РИОСВ
– Плевен;
− Извършени са 7 проверки на обекти от списъка на емитерите на отпадъчни води,
утвърден със Заповед №РД-733/15.12.2016 г. на МОСВ, от които 4 проверки на селищни
ПСОВ;
− Извършени са 7 проверки в рамките на специализирана полицейска операция, свързана с комплексен подход при осъществяване на контрол от страна на различни институции на площадки за дейности с ОЧЦМ и ИУМПС;
− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от
които: 8 - на обекти с разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден
обект и 24 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО;
− Съставен е 1 АУАН по сигнал №ОИК-3-68/2016 г. за препарирани екземпляри от
защитени видове, изложени на публично място в с. Чифлика.
Засилен последващ контрол:
През отчетния период са извършени 2 проверки за осъществяване на последващ
контрол по дадени предписания. Установено е, че:
− Извършено е почистване на терен, замърсен с дървесни трици;
− Частен имот, използван за нерегламентирано съхраняване на ИУМПС е почистен.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
Експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в общо 10
проверки (9 по компонент „въздух” и 1 проверка по фактор „шум”) в 8 обекта. От извършените 10 проверки, 8 са планови и 2 извънредни, в т.число: 1 проверка за временно
прекратяване на санкция по чл.69б от ЗООС и 1 проверка за последващ контрол по изпълнение на предписание. Издадено е 1 предписание за представяне на информация/отчет.
Проверени са 2 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 5 източници (горивни и технологични).
Изготвени са 4 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади и 9 протокола за оценка на годишни доклади за проведени СНИ на емисии.
Вписана е промяна в обстоятелствата в публичния регистър на инсталациите, работещи с разтворители за 1 инсталация, извършваща дейност от обхвата на приложение 1
на Наредба 7/2003г.
Утвърдени са 2 плана за управление на разтворителите за 2016г.
През отчетния период е съставен 1 АУАН за нарушение изискванията на ЗЧАВ.
Внесено е предложение за временно прекратяване на текуща имуществена санкция на
юридическо лице в размер на 264 лв.
Изготвен е месечен отчет за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 през м.01.2017 г.
в АИС Плевен, Ловеч, Никопол и месечна информация за сайта на РИОСВ, за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10.
Направен е анализ на годишни отчети за дейности, свързани с употребата на флуорирани парникови газове
Изготвен е обобщен годишен отчет за МОСВ във връзка с прилагането на Наредба
за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№ 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина на
обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с
оборудване, съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисии на
ФПГ.
Проведено е едно планово контролно измерване на показатели за шум в околната
среда.
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Изготвени са 18 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по
процедури за ОВОС и ЕО, в т.ч. за 3 бр. Общи устройствени планове – на Общини Плевен, Левски и Априлци, във връзка с процедури по ЕО.
Води
През м. март са направени 8 индивидуални планови проверки на обекти, които
формират отпадъчни води. Взети са водни проби от 7 обекта, подлежащи на контролен
мониторинг за изпитване от РЛ Плевен. Не е извършена планова проверка на млекопреработвателно предприятие с.Горан, стопанисвано от на „Матев млекопродукт“ ЕООД, поради решение на БДДР за отказ за продължаване срока на действие на разрешителното за
заустване. Обектът ще бъде проверен през ІІ-ро тримесечие на 2017 г.
Експертите от направлението са участвали в 4 планови комплексни проверки по
контролната дейност, от които 3 проверки на площадки за дейности с отпадъци. Взели са
участие в 1 комплексна проверка на условия в решение за преценяване необходимостта от
ОВОС на ИП за разширение на млекопреработвателно предприятие в с.Драгаш войвода.
През периода са направени 2 извънредни проверки: 1 проверка по сигнал и 1 проверка за констатиране превишения на ИЕО, установени при контролен мониторинг на
отпадъчни води от „Кондов екопродукция“ ЕООД във връзка с налагане на текуща санкция.
При направените проверки са дадени 2 предписания: на „Круиз 2000“ ЕООД и
„Венеца“ ЕООД за привеждане дейността на Автомивка гр.Троян и Цех за захарни изделия с.Добревци в съответствие с изискванията на ЗООС. Няма съставени АУАН.
Почви
През отчетния период са извършени 3 планови проверки, от които 2 индивидуални
и 1 КПКД. При проверките не са констатирани нарушения на екологичното законодателство по компонент почви.
Взето е участие в 2 заседания на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в 1 в ОД Земеделие - Ловеч и 1 в ОД Земеделие - Плевен.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и др.
Биологично разнообразие и НЕМ
През м. март е осъществена следната дейност с отношение към биологичното разнообразие и НЕМ:
− Извършени са три планови проверки на защитени местности в общ. Угърчин:
„Шумнатица“, землище с. Микре, „Корлук“, землище с. Голец, и „Аномир“, землище с.
Лесидрен и една извънредна проверка на природна забележителност „Студенец“, с. Садовец, общ. Д. Дъбник, относно спазване на режима на забрани от заповедите за обявяването им. Нарушения не са констатирани;
− Извършена е извънредна проверка на природна забележителност „Карлуковски
карстов комплекс - пещера Проходна“ по сигнал за поставена икона в пещерата. При проверката е констатирано, че сигналът е достоверен, но не може да се установи лицето, поставило иконата без съгласуване по реда на Закона за защитените територии. Предприети
са действия за демонтиране на иконата от пещерата;
− Взето е участие в геодезическо заснемане на част от Поддържан резерват „Персински блата“ във връзка с корекция на границите му;
− Извършена е планова проверка за спазване на условия в Решение №ПН 175
ОС/2016 на РИОСВ – Плевен, с което е съгласувана Горскостопанска програма, предвиждаща отгледна сеч в черноборова култура в защитена местност „Кайлъка“. При проверката е установено, че няма проведена сеч;
− Извършена е планова проверка за спазване на условия в Решение ПН 85-ОС/2015 г.
на РИОСВ-Плевен, с което е съгласуван Горскостопанския план на Община Луковит. Нарушения на условията в Решението не са констатирани;
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− Извършени са извънредни проверки по сигнал за незаконно строителство в землищата на с. Карлуково и гр. Луковит. Предприети са действия за установяване дали собствениците на сградите притежават необходимите строителни разрешения и при констатиране на нарушения ще бъдат предприети мерки по действащото законодателство;
− Извършена е извънредна проверка по чл. 15, ал.3 от Наредбата за ОС на План „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура на територията на с. Садовец, общ. Долни
Дъбник“ във връзка с уточняване на предвидените дейности в природна забележителност
„Студенец“, с. Садовец, общ. Д. Дъбник;
− Извършена е планова проверка на екземпляри от видове, включени в Приложенията
на Регламент 338/97, находящи се в зоомагазин в гр.Плевен. Нарушения не са констатирани;
− Извършена е извънредна проверка на защитено дърво от вида летен дъб, в двор в
гр. Плевен, във връзка със заявление от собственика за наличие на опасни клони. След
направения оглед на място е констатирано, че опасните клони е желателно да бъдат премахнати, като отрезите се замажат с блажна боя;
− Извършена е извънредна проверка на защитени дървета от вида Обикновен орех, м.
Воденицата, с. Крушовица. Дърветата не са установени на терен, поради което са предприети действия за заличаването им от държавния регистър;
− Извършени са две планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Ореховица, обл. Плевен. Дадени са две предписания за представяне на заявления за настъпили
промени (промяна в площта) в тях, които са изпълнени;
− Извършена е планова проверка за издадени позволителни за ползване на лечебни
растения от Община Луковит. Нарушения не са установени.
Отпадъци
Извършени са 48 индивидуални проверки по спазване изискванията на Закона за
управление на отпадъците на 47 обекта, от които 36 планови и 12 извънредни.
От извършените 12 извънредни проверки,
− 2 са за контрол по постъпили жалби и сигнали;
− 7 са във връзка с участие в специализирана полицейска операция, свързана с комплексен подход при осъществяване на контрол от страна на различни институции на площадки за дейности с ОЧЦМ и ИУМПС;
− 1 е за осъществяване на последващ контрол по дадено предписание. Установено е,
че наличните ИУМПС са премахнати от нерегламентираната площадка;
− 2 са по постъпило заявление за издаване на разрешение и за контрол на дейност по
третиране на строителни отпадъци с мобилна инсталация на площадка на генератора.
Взето е участие и в 6 комплексни проверки, от които 5 КПКД-проверки и 1 на
обект с издадено КР.
При проверките са дадени 12 предписания – 10 при индивидуални и 2 при комплексните проверки.
Издадени са 7 решения за предоставяне средства, натрупани от отчисленията по
чл.64 от ЗУО, на общините (Плевен, Д.Дъбник и Искър) участващи в Регионалната система за управление на отпадъците Плевен.
Участвано е в 1 ДПК.
През отчетния период няма съставени АУАН. Издадени са 3 наказателни постановления по АУАН, съставени в предходен период в общ размер 10 600 лв.
Химикали
През отчетния период е взето участие в 3 планови КПКД проверки по спазване на
законодателството по химикали. Не са дадени предписания, няма констатирани несъответствия. Проведените проверки са по спазване изискванията на Регламент REACH на 3
бр. потребители по веригата относно наличие на вещества от Приложение 14 и 17 на Регламента. Не е констатирано наличие на такива. Извършен е планов контрол и по Регла4

мент 850/2004 относно УОЗ в 2 обекта за наличие на полихлорирани нафталени в състава
на произвежданите продукти, не е констатирано наличие на такива вещества.
За отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен
ПАМ. Не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма
случаи на големи аварии с ОХВ.
ОВОС И ЕО
През март 2017 г. са извършени 11 планови проверки по издадени решения по
ОВОС и преценка необходимостта от ОВОС и 1 извънредна проверка съвместно с БДДР
във връзка с депозирано уведомление за ИП „Изграждане на зайчарник в с.Дъбравата“ и
постъпило възражение по процедурата по глава шеста от ЗООС.
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 кандидатстване по мерки от Програма
за развитие на селските райони (ПРСР).
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо:
− 104 уведомления за ИП/П/П (вкл. 6 бр. по мерки от ПРСР, 7 бр. за саниране на училища и детски градини, 3 бр. ремонт на ВиК инфраструктура);
− 10 искания за преценяване необходимостта от ОВОС;
− 2 искания за преценяване на необходимостта от ЕО;
− 2 доклада за консултации по ЕО.
Издадени са общо 19 решения, в т.ч.:
− 9 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;
− 2 Решения за преценяване на необходимостта от ЕО;
− 8 решения за прекратяване на процедури.
Изготвени са 12 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (10 – ОВОС, 2 – не подлежи). По 76 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По процедурите са получени общо 19 становища (8 от БДДР, 11 от РЗИ).
Комплексни разрешителни
Извършени са/участвано е в 2 проверки на обекти с издадено комплексно разрешително:
1. “Топлофикация – Плевен” ЕАД, гр. Плевен - горивна инсталация с номинална топлинна мощност 466 MW - планова проверка. Дадено едно предписание по условие 11 от КР.
2. „Хибриден център по свиневъдство“ АД - участие в комисия, съгласно заповед на
кмета на Община Плевен за извършване на извънредна проверка по постъпил сигнал.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
Извършени са 8 планови комплексни проверки по повече от един компонент или
фактор на околната среда. Дадено е 1 предписание за привеждане дейността на обекта в
съответствие с нормативните изисквания.
НП
За констатирани административни нарушения са съставени 2 бр. АУАН. Издадени
са шест наказателни постановления. Влезли в сила са пет наказателни постановления.
Няма наложени принудителни административни мерки.
Съставени са следните АУАН:
− АУАН № 006/06.03.2017г. на „Картранс“ ЕООД, гр.Троян за това, че е изложило на
публично място два препарирани екземпляра от защитени видове животни, с което е нарушило чл.38, ал.1, т.7 ЗБР;
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− АУАН № 007/13.03.2017г. на „Фуражни храни“ ООД, гр. Плевен за това, че не е
провело емисионен контрол под формата на СПИ на емисиите в атмосферния въздух от
неподвижни източници, с което е нарушило чл.18,т.1 във вр.чл.36,ал.1 ЗЧАВ.
Издадени са следните наказателни постановления:
− НП № 001/02.03.2017г. на „Сторко“ ЕООД, гр. София за това, че не е изпълнило
част от предписание, дадено с констативен протокол, с което е нарушило чл.120 във вр.
чл.156, ал. 1 ЗУО. Размерът на наказанието е 5000 лв.;
− НП № 003/06.03.2017г. на „Еко Дан Груп“ ЕООД, гр.Плевен за това, че не е изпълнило предписание да подаде заявление за издаване на документ по чл.35 ЗУО и е в нарушение на чл.120 във вр. чл.156, ал.1 ЗУО. Размерът на наказанието е 5 000 лв.;
− НП № 004/17.03.2017г. на Валентин Илиев Хинов, с.Опанец за това, че не е предал
излезли от употреба моторни превозни средства, с което е нарушил чл.133, ал.1, т.3 ЗУО.
Размерът на наказанието е 600 лв.;
− НП № 005/17.03.2017г. на Алма Юлиянова Сандова, гр. Плевен за това, че предлага
за продажба екземпляр от защитен вид - палто от кожа на Рис, с което е в нарушение на
чл.100 ЗБР. Размерът на наказанието е 100 лв.;
− НП № 006/27.03.2017г. на „Картранс“ ЕООД, гр.Троян за това, че е изложило на
публично място два препарирани екземпляра от защитени видове животни, с което е в нарушение на чл.38, ал.1, т.7 ЗБР. Размерът на наказанието е 500 лв.;
− НП № 007/29.03.2017г. на „Фуражни храни“ ООД, гр. Плевен за това, че не е провело емисионен контрол под формата на СПИ на емисиите в атмосферния въздух от неподвижни източници, с което е в нарушение на чл.18,т.1 във вр.чл.36,ал.1 ЗЧАВ. Размерът на
наказанието е 100 лв.
Влезли са в сила следните наказателни постановления:
− НП № 001/02.03.2017г. на „Сторко“ ЕООД за 5 000 лв., влязло в сила на
15.03.2017г.;
− НП № 004/17.03.2017г. на Валентин Илиев Хинов за 600 лв., влязло в сила на
29.03.2017г.;
− НП № 005/17.03.2017г. на Алма Юлиянова Сандова за 100 лв., влязло в сила на
29.03.2017г.;
− НП № 031/28.12.2016г. на „Амон Ра“ ООД за 2 000 лв., влязло в сила на
31.03.2017г.;
− НП № 022/08.09.2016г. на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД за 500 лв., влязло в
сила на 16.03.2017г.
Спряна е 1 текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух, както следва:
− Заповед № И-9-53-50 от 13.03.2017г. на „Звезда“ АД – спира се текуща санкция в
размер на 264,00 лева, считано от 24.02.2017г.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
Извършено е разпореждане със защитен вид от Приложение №3 на ЗБР, намерен в
безпомощно състояние - 1 екземпляр от вида Бял щъркел от гр. Пордим, който е изпратен
за лечение в Спасителен център-Стара Загора.
Бизнеса
− През периода са процедирани 16 инвестиционни предложения (ИП) по Програма за
развитие на селските райони, Национална програма за енергийна ефективност и други;
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− Изготвени са писма по 10 уведомления за ИП/П/П, попадащи в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС и 2 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, 2 Решения за
преценяване на необходимостта от ЕО, 8 решения за прекратяване на процедури.
− 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 37 Решения - по чл. 18 (30 бр.) и по чл. 2, ал. 5, §2 (7 бр.) 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 166 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;
− Издадени са 2 разрешения и 9 регистрационни документа по реда на чл.35 от ЗУО.
Извършена е класификация на 13 отпадъка на 6 фирми-генератори. Проверени и въведени
в Excel формат са 117 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци.
Заверени са 32 отчетни книги по отпадъците на 24 оператора;
− Взето е участие в 1 ДПК за строеж:
Ремонт на път PVN 1186 - / PVN 3081 / в участъка, разположен на територията на община Долни Дъбни от границата с община Червен бряг до с. Садовец - Четвърти етап: участък от т.48 при км 0+720 до т.30 при км 0+520, с местонахождение: община Долни Дъбник, област Плевен.
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, 2 прессъобщения и др.
По повод 22 март – Световен ден на водата, РИОСВ Плевен съвместно с БДДР организираха дискусия в Гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен. Учениците се
запознаха с практики, които можем да прилагаме в ежедневието си за опазването и повторното използване на пречистена вода.
По традиция, в отдел „Природа“ в Плевен се проведе „Час по екология в Музея“.
През тази година участваха студенти от Висш медицински институт – Плевен, специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“. Бъдещите здравни инспектори подробно бяха запознати как се извършва пробонабиране и анализ на водата.
Приложение – таблична част.
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