ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през май 2019 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и
резултати от извършената контролна дейност:
През април 2019 г. са извършени 127 проверки на 112 обекта, в т.ч. 83 планови
проверки на 71 обекта и 44 извънредни проверки на 43 обекта. В рамките на
осъществения контрол са дадени 34 предписания за привеждане дейността на обектите в
съответствие с нормативните изисквания, от които 27 при планови проверки и 7 при
извънредни. От извършените проверки, 6 са 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 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 2 решения
за прекратяване на процедура.
- Изготвени са общо 16 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 5 – ОВОС, 1 – ЕО, 10 – не подлежи). По 70 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.
- Постановени са 33 бр. Решения – всички по чл. 18 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 111 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. май в РИОСВ - Плевен са постъпили 106 бр. уведомления за
Горскостопански програми и План извлечения.
Tекущ контрол:
Направени са 5 проверки по Плана за контролната дейност, 4 проверки за чистота
на речни легла и пътища и 1 извънредна проверка по подадено уведомление за ИП.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух и вредни физични фактори
През месец май 2019 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 30 бр. проверки (21 бр. по компонент „въздух”, 3 бр.
проверки по фактор „шум”, 1 проверка по фактор „изменение на климата“ и 5 проверки
по фактор „управление на отпадъците“ – за контрол върху чистотата на пътища и речни
легла) в 22 бр. обекти. Съставени са 22 бр. протоколи, в т.ч. 16 бр. протоколи от
индивидуални проверки, 4 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 2 бр. проверки
на обекти с КР. От извършените 22 бр. проверки, 20 бр. са планови и 2 бр. са извънредни,
в т.число 1 проверка за присъствие на СПИ и 1 проверка за последващ контрол по
изпълнение на предписание.
Издадени са 7 бр. предписания, 1 от тях са с неизтекъл срок за изпълнение.
Предложени са за утвърждаване и са утвърдени 10 бр. планове за управление на
разтворителите, обхващащи 2018 г.
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Обработени са (въведени, редактирани и потвърдени) данните за отчетната 2018 г.
за 21 бр. оператори на инсталации, работещи с разтворители в Информационната система
за инсталациите, източници за ЛОС.
Проверени са 2 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 2 бр.
източници (горивни и технологични).
Изготвени са 9 бр. протоколи 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:
- 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.
Проведени са 2 бр. планови контролни измервания на показатели за шум в
околната среда. Изготвени са писма-заключения, включително за приемане на 1 доклад за
СПИ на шум.
Експерт от направлението взе участие в работна среща на 09.06.2019 г. (част „шум“),
организирана от МОСВ в гр. Луковит.
Изготвени са вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по:
- 9 бр. преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР;
-12 бр. ГДОС на оператори на КР.
Акценти за месец май 2019 г.:
 Проверка (въвеждане, редактиране и потвърждаване) на данни за отчетната 2018г за
оператори на инсталации, работещи с разтворители в Информационната система за
инсталациите, източници за ЛОС.
 Изготвени вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, след проверка
на представени ГДОС от оператори на КР.
Води
През м.април са извършени 7 бр.планови проверки, от които 3 бр. индивидуални
проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в 2 бр. комплексни проверки на
инсталации с комплексно разрешително и в 2 бр.комплексни проверки по повече от един
компонент на околната среда. През отчетния период са направени общо 6 бр. извънредни
проверки, от които 2 бр. по сигнали, 2 бр. за последващ контрол на дадени предписания, 1
бр. за пломбиране савак на селищна ПСОВ, 1 бр. за санкция.
При проверките са дадени общо 4 бр. предписания за привеждане дейността на
обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. През
периода няма съставени АУАН. Изготвено е предложение да бъде отменена текущата
санкция на „Кондов Екопродукция“ ЕООД.
Акцент в контролната дейност през периода са 2 бр. последващ контрол по сигнали
и 2 бр. проверки, по постъпили сигнали.
КПКЗ
През отчетния период са осъществени две планови проверки на оператори с КР.
- “Рафинерия Плама” АД, гр.Плевен - Планова проверка на Рафинерия за
минерални масла и газове . Дадено предписание по условие №11
- Регионално депо гр. Ловеч - Планова проверка на регионално депо за неопасни
отпадъци
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Химикали
За отчетния период са извършени 3 бр. планови проверки по спазване на
законодателството по химикали и контрола на риска от големи аварии (СЕВЕЗО), от
които 2 бр. КПКД и 1бр. СЕВЕЗО на обект с класификация нисък рисков потенциал.
Взето е участие в 1бр. проверка на условия на обект с комплексно разрешително.
Проведен е планов контрол за чистотата от отпадъци на речни легла на реки на
територията на община Плевен.
За отчетния период са дадени общо 6бр. предписания, от които 2бр. за
представяне на информация по Заповед РД 268/2018 г. на МОСВ и 4бр. за спазване
изискванията на пожарната безопасност в проведената проверка СЕВЕЗО. При
проверките не се констатираха съществени нарушения. През периода са изготвени
доклади от извършените проверки, както и становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и
др.
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 май 2019 г. са извършени 48 проверки на обекти, в т.ч. 35 планови
проверки и 13 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 10
предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните
изисквания. От извършените проверки, 3 са комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (КПКД).
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили два сигнала, касаещи отпадъци. За
всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност.
От плановите проверки 13 са по спазване условията в издадени документи по чл.35
от ЗУО и 9 са за осъществяване контрол по чл. 119 от ЗУО.
От извънредните проверки 1 бр. са последващ контрол по подадени сигнали, 2 бр. по
сигнали, 4 по писмо на МОСВ, 1 по постановление на прокуратура и 1 по подадено
заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци. За констатирани
несъответствия са дадени 4 предписания.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
Издадени са 6 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (2 бр. разрешения и 1 бр.
регистрационен документ за третиране на отпадъци и 3 регистрационни документи за
транспорт) за дейности с отпадъци. Извършена е класификация на 13 отпадъка на 5
фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 224 идентификационни
документи за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 23 бр. отчетни книги по
отпадъците.
Почви
През м. май 2019 г. са извършени 3 индивидуални проверки, 2 от които са планови и
1 извънредна-последващ контрол по дадено предписание. При една от плановите
проверки са дадени 2 предписания, а с извънредната проверка е констатирано, че
предписанието е изпълнено.
Взето е участие в 3 комплексни проверки: 2 планови проверки по КПКЗ на обекти с
издадени комплексни разрешителни и 1 извънредна проверка (КПКД) по жалба на
животновъден комплекс, вкл. съседен терен. При плановите проверки по КПКЗ се
констатира, че условията, касаещи опазване на почвите, се изпълняват. При проверката по
жалбата не е установено наличие на изкоп (яма), както и не е констатирано наличие на
полиетиленови чували и други опаковки, пълни с глави, трупове и кости от умрели
животни, както се твърди в жалбата.
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Участвали сме в комисия за приемане на извършена техническа рекултивация на
кариера за добив на варовик в землището на гр. Плевен.
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, на земеделски производители, свързани
с мерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и други.
По мярка 6.3 от ПРСР е постъпило 18 уведомления за инвестиционни предложения,
планове и програми, които са приключено преди края на 14-дневния срок.
Проведени са процедури по 14 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини и училища, въвеждане на
мерки за енергийна ефективност и други.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 198 бр. уведомления за
ИП/П/П/П (в т.ч. 110 уведомления за ГСП и 88 уведомления за ИП/П/П), 8 искания за
преценяване необходимостта от ОВОС и 1 доклад за ЕО за консултации по чл. 20 от
Наредбата за ЕО.
Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 2 решения за
прекратяване на процедура.
Изготвени са общо 16 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 5 – ОВОС, 1 – ЕО, 10 – не подлежи). По 70 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС
По процедури са получени общо 8 бр. становища (4 от БДДР, 4 от РЗИ).
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене,
Плевен, Пордим, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Червен бряг.
Направени са 5 проверки по Плана за контролната дейност, 4 проверки за чистота на
речни легла и пътища и 1 извънредна проверка по подадено уведомление за ИП.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени територии – ЗМ "Ормана", земл. с.
Староселци, и ЗМ "Елията", земл. с. Бацова махала, относно спазване на режима на
забрани, определен със заповедите за обявяването им; нарушения не са установени.
Извършени са 3 бр. извънредна проверка на:
- пещера "Проходна" (част от природна забележителност "Карлуковски карстов
комлекс") във връзка със съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ - снимки на филм; нарушения
не са установени;
- ЗМ "Катината", земл. с. Загражден, във връзка със сигнал ОИК-3-55/03.05. 2019 г. на
РИОСВ-Плевен, съгласно който ракитовицата, предмет на опазване в ЗМ, е обгоряла;
сигналът е основателен; за установеното повреждане е информирана Районна прокуратура
– Никопол;
- ЗМ "Кайлъка" във връзка със съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ - провеждане на
мото събор; нарушения не са установени.
Извършени са 3 бр. извънредни проверки на гора в землището на с. Старо село
(попадаща в защитена зона “Васильовска планина” BG0002109) и на гори в землището на
с. Ломец (попадащи в защитени зони Микре BG0002088 и Микре BG0000616) във връзка
с установени неточности в Уведомленията за Горскостопански програми (ГСП).
Възложителите са представили нови ГСП с отстранени неточности.
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Извършени са 2 бр. извънредни проверки на размножени екземпляри от вида Сокол
скитник, включен в Приложение А на Регламент 338/97, находящи се в гр. Плевен, и от
вида Китайски александър, включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в
гр. Тръстеник, във връзка с издаване на регистрационни карти на екземплярите.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително
№791/2019 г. на МОСВ за опръстеняване на Морски орел, на остров Лакът, в землището
на с. Драгаш войвода. Нарушения не са установени.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки на вековни дървета от видовете:
- Летен дъб и Цер в м. Свирчовец, с. Беглеж (нарушения не са установени);
- Полски бряст до църквата "Св. Параскева", гр. Плевен, дървото е изсъхнало;
предприети са необходимите действия за заличаването му от държавния регистър.
Извършени са 8 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в
гр. Плевен, с. Буковлък, с. Ясен (2 бр.), обл. Плевен, гр. Ловеч, с. Слатина (2 бр.), с.
Александрово, обл. Ловеч. Нарушения не са установени.
Извършени са 4 бр. извънредни проверки на пунктове за събиране и изкупуване на
охлюви в с. Дебово (2 бр.) (по сигнал с вх. №ОИК-3-59/2019 г.) и в с. Ставерци (2 бр.) (по
сигнали с вх. №ОИК-3-60/2019 г. и вх. №ОИК-3-61/2019 г.). Нарушения не са установени.
Извършени са 2 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с.
Крушовене, община Долна Митрополия, и в с. Дойренци, общ. Ловеч, ул. "Тодор
Киров"№ 35. Нарушения не са установени.
Извършени са 4 бр. извънредни проверки на билкозаготвителни пунктове в:
- с. Лисец, общ. Ловеч (по сигнал с вх. №ОИК-3-58/16.05.2019 за унищожаване на
билка); установено е съхраняване на цвят блатен тъжник без документ за произход и
неводене на книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки; за
установените нарушения е съставен акт;
- с. Ставерци, общ. Долна Митрополия (по сигнали с вх. №ОИК-3-60/20.05.2019 и вх.
№ОИК-3-61/21.05.2019 за незаконно изкупуване на бъз) на два адреса; при проверките не
са установени билки в наличност;
- с. Сухаче, община Червен бряг (по сигнал вх. №ОИК-3-64/27.05.2019) – установено
е, че билкозаготвителният пункт не работи.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През отчетния период са извършени общо 6 комплексни проверки по повече от
един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 10 предписания за привеждане
дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
Наказателни постановления
Съставен е АУАН №007/02.05.2019г. на физическо лице от с.Александрово – за
това, че съхранява и разкомплектова ИУМПС – 35 бр. материали и компоненти от тях
/двигатели, брони, излезли от употреба гуми и ИУЕЕО – 10 бр./печки и перални/, без
документ по чл.35 от ЗУО. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО;
Съставен е АУАН №008/10.05.2019г. на физическо лице от с.Крушовица – за това,
че съхранява и разкомплектова 3бр. ИУМПС, свалени части от тях, джанти, гуми, свалена
броня – части от разкомплектоване, без наличие на документ по чл.35, ал.1 от ЗУО.
Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО;
Съставен е АУАН №009/20.05.2019г. на физическо лице от с.Лисец – за това, че в
билкозаготвителния пункт на Стойчев са налични около 460 кг. /сухо тегло/ цвят от
лечебно растение Блатен тъжник, като за ползването на билката не е представено
позволително издадено по реда на чл.22 от ЗЛР. Нарушение на чл.31, ал.2, т.2 и т.4 от
ЗЛР.
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Съставен е АУАН №010/28.05.2019г. на „ЕКО БАЛКАН“ ЕООД от гр.София – за
това, че не е представило доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в
разрешителното за заустване в законоустановения срок – до 31.04. Нарушение на чл.48,
ал.1, т.12 от ЗВ.
Издадени са следните наказателни постановления:

НП №004/02.05.2019г. на физическо лице, гр.Луковит – за това, че не е
представила в РИОСВ-Плевен обобщена информация за изкупените, реализираните и
наличните през 2018г. количества билки, в законоустановения срок, съгласно чл.31, ал.2,
т.6 от ЗЛР – 20.01. на текущата година. Размерът на наказанието е 100 лв. Нарушение на
чл.74 от ЗЛР.

НП №006/28.05.2019г. на физическо лице от с.Ясен – за това, че извършва
дейности по съхранение и разкомплектоване на ИУМПС, материали и компоненти от тях,
няма издадено разрешение за дейности с отпадъци, съгл. Чл.35, ал.2, т.3 от ЗУО. Размерът
на наказанието е 1400 лв. Нарушение на чл.133, ал.3, т-3 от ЗУО.
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):
- 1 екземпляр от вида Сокол скитник от гр. Плевен и 1 екземпляр от вида Бял щъркел
от гр. Кнежа; птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и
отглеждане;
- 1 екземпляр от вида Сива мухоловка от гр. Плевен; птицата е изпратена в клиника
"Добро хрумване", гр. София, за лечение.
Бизнеса
- Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 2 решения
за прекратяване на процедура.
- По мярка 6.3 от ПРСР е постъпило 18 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключено преди края на 14-дневния
срок.
- Проведени са процедури по 14 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини и училища,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и други.
- Изготвени са общо 16 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 5 – ОВОС, 1 – ЕО, 10 – не подлежи). По 70 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС
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 предприети действия по постъпили сигнали на „зелен
телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация
за нивата на ФПЧ10 през предходния месец, прессъобщение и др.
Приложение – таблична част.
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