ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през ноември 2019 г.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
През ноември 2019 г. са извършени 71 проверки на 68 обекта, в т.ч. 49 планови
проверки на 47 обекта и 22 извънредни проверки на 21 обекта.
В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за привеждане
дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 16 при
планови проверки и 10 при извънредни. От извършените проверки, 3 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 1 Становище по ЕО, 1 решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС.
- Изготвени са общо 9 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 5 – не подлежи). По 65 уведомления е преценено,
че не попадат в обхвата на ЗООС.
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.
През м. ноември са постановени 41 бр. Решения, от които 34 бр. по чл. 18 и 7 бр. по
по чл. 2, ал. 5, §2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).
През м. ноември са издадени 118 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. ноември в РИОСВ – Плевен са постъпили 41 бр. уведомления за
Горскостопански програми, План извлечения и Технологичен план за залесяване
Tекущ контрол:
Направени са 4 проверки за м. ноември 2019 г., по Плана за контролна дейност за 2019 г.
Последващ контрол:
През отчетния период са извършени 9 бр. проверки на оператори с цел последващ
контрол по изпълнение на предписания и условия по Закон за водите и Закон за
управление на отпадъците.
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Tекущ контрол:
По Плана за контролна дейност за 2019 г. са направени 49 проверки за м. ноември
2019 г. Направени са 22 бр. извънредни проверки.
Атмосферен въздух и вредни физични фактори
През месец ноември 2019 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 12 бр. проверки, всички по компонент „въздух” в 12 бр.
обекти. Съставени са 12 бр. протоколи, в т.ч. 7 бр. протоколи от индивидуални проверки,
2 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 3 бр. проверки на обекти с КР. От
извършените 12 бр. проверки, 8 бр. са планови и 4 бр. са извънредни, в т.ч.:
 3 проверки по сигнали;
 1 проверка за последващ контрол;
През отчетния период са издадени две предписания.
Проверени са 11 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 27
бр. източници (горивни и технологични).
Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба
№7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични
съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на
употребата на разтворители в определени и инсталации (Наредба №7) и проект на НИД на
Наредба №16 от 12 август 1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба
№16).
През отчетния период публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности
с разтворители от обхвата на Приложение 1 към Наредба №7/2003г. не е актуализиран.
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 и в сравнение с предходните две години.
Експерти от направлението взеха участие в:
 2 бр. Държавни приемателни комисии;
 1 бр. Екологичен експертен съвет към РИОСВ – Плевен.
Изготвени са 3 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по
преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР.
Изготвени са 2 бр. информации по ЗДОИ, с данни от АИС – Плевен за 2018 г. и от
мониторинг на емисии във въздуха от промишлените обекти в Източна индустриална
зона на гр. Плевен за периода 2017 – 2019 г.
Акценти за месец ноември 2019 г.:
 Проверки на производители, вносители, търговци и потребители на смеси за
нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите от
летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени
бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Води
През м.ноември са извършени/ взето е участие в общо 18 бр. проверки, от които 10
бр. индивидуални планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в 2
бр. проверки на инсталации с комплексно разрешително, направени са 6 бр. извънредни
проверки, от които 1 бр. на инсталация с комплексно разрешително. Индивидуалните
извънредни проверки са във връзка с постъпила жалба – 1 бр., последващ контрол – 2 бр.,
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за санкция – 1 бр., писмо за заустване на отпадъчни води от УПИ с.Долни Луковит в
канал за повърхностни води.
При направените проверки са дадени 8 бр. предписания за привеждане дейността на
обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. Три от
предписанията са изпълнени, срокът за изпълнение на 5 бр. предписания не е изтекъл.
През отчетния период е съставен АУАН на „Анимекс 77“ ЕООД гр.Априлци за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води без разрешително за заустване.
Направено е предложение за спиране текущата санкция на „Астарта“ ООД, поради
спиране дейността на цеха в с.Бохот.
Констативните протоколи и протоколите от контролния и собствен мониторинг на
отпадъчни води са въведени в Информационната система.
Акценти в контролната дейност на направление „води“ за м.ноември са:
- извънредна проверка на животновъден обект в с.Български извор, по жалба за
дейността на обекта;
- 2 бр.планови проверки на обекти без разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води.
КПКЗ
През отчетния период са осъществени две планови проверки и една извънпланова
– последващ контрол на оператори с КР. Изготвени са доклади от проверки на обекти с
КР, становища по процедури по ОВОС, проект на КР. Дадени са четири предписания, три
от които са изпълнение в срок.
Химикали
За отчетния период са извършени общо 4 бр. проверки, от които - 1 бр. планова
индивидуална, 2 бр. планови КПКД проверки по спазване на законодателството по
химикали и 1бр. планова проверка на обект с класификация висок рисков потенциал
(Севезо обект). Взето е участие в проверка на условия на обект с издадено КР. През месец
ноември 2019 г. няма проведени извънредни проверки. При извършените проверки са
дадени 5бр. предписания – 3 бр. за представяне на информация по Заповед № РД268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите и 2бр. за представяне на
документи за използване на технологични съоръжения. Едно от предписанията е
изпълнено, срокът за изпълнение на останалите 4бр. предписания не е изтекъл. За
спазване на законодателството на Регламент REACH са проверени 3 бр. потребители по
веригата и производител на възстановени вещества.
През периода са изготвени доклади от извършените проверки, становища по процедури
по ОВОС, ЕО, КР, писма до оператори и членовете на комисиите по чл.157 а от ЗООС.
Взето участие в 1бр. ЕЕС на ОУП на Община Троян.
През ноември е докладвано на МОСВ за публикуване на информация на интернет
страницата на предприятия с висок и нисък рисков потенциал, на кметовете на
засегнатите общини и РИОСВ във връзка с прилагане на изискванията на Глава 7, раздел І
на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях и е представен в МОСВ за утвърждаване годишен
план за контролна дейност по чл.157а, ал.4, т.1 от ЗООС за 2020 г. на обектите с нисък и
висок рисков потенциал, намиращи се на територията на РИОСВ Плевен.
За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до
замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или
приложен ПАМ.
Управление на отпадъците
През месец ноември експертите от РИОСВ Плевен са извършили 28 индивидуални
проверки (17 планови и 11 извънредни) по спазване изискванията на Закона за
управление на отпадъците.
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Извършените 17 индивидуални планови проверки,
 14 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО;
 2 са по чл. 119 от ЗУО;
 1 са по чл. 14 от ЗУО.
От извършените 11 извънредни проверки
 2 са по писмо на МОСВ;
 1 е по чл. 72, ал. 2 от ЗУО;
 1 е по чл. 119 от ЗУО;
 1 е по заявление за ДО;
 6 са по последващ контрол.
При индивидуалните проверките са дадени 9 предписания.
Взето е участие и в 2 бр. комплексни проверки по повече от един компонент
или фактор на околната среда, едната е планова, а другата по сигнал. При
направената по сигнал проверка са дадени 2 бр. предписания и за нарушението
нерегламентирано изгаряне на отпадъци на управителя на дружеството е съставен АУАН
на 14.11.2019г. в РИОСВ-Плевен. Взето е участие и в 2 проверки по комплексно
разрешително на повече от един компонент или фактор на околната среда.
През отчетния период е съставени 3 бр. АУАН на юридически лица за
нерегламентирано изгаряне на отпадъци, неизпълнение на предписание и неводене на
отчетност за отпадъците. Издадено 1 бр. НП на физическо лице за нерегламентирано
събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Издадени са и 5 броя документи
на лица във връзка чл. 35 от ЗУО.
От извършения последващ контрол е установено, че предписанията са изпълнени.
Относно чистотата в населените места - почистени замърсявания с отпадъци в общините
Долна Митрополия, Кнежа и Никопол.
Изпратено е докладване до МОСВ, относно проверки на лица, задължени да
докладват годишен отчет за депониране на отпадъци по приложение 31 от Наредба
1/2014г., за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Предоставена е обобщена информация до МОСВ за налични към момента
отчисления по чл.64 от Закон за управление на отпадъците, по банкова сметка за чужди
средства на РИОСВ –Плевен - по общини
Изпратена е информация до МВР, относно извършена проверка за
нерегламентирано изхвърлени отпадъци от ремонта на рехабилитиран път III -306Червен бряг – Чомаковци, по протежение на брега на р. Искър – до моста на вход на гр.
Червен бряг.
Докладвани са в ИАОС и ПОСККД издадените през м. октомври документи по чл.
35 от ЗУО.
Отразени са промени в регистъра на банковите гаранции и е изпратена
информацията в Дирекция „Финансово управление”.
Издадени 2 бр. становища по реда на Наредба 7/19.12.2013г., за освобождаване на
средства от отчисления на общини.
Издадени 2 бр. решения на общини, по реда на Наредба 7/19.12.2013г.,на
основание чл. 20, ал.1, т.1 за намаляване годишния размер на отчисленията.
Изпратени писма до 6 Общини, във връзка с подготовка на документите им за
рекултивиране на депа с преустановена експлоатация.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
Издадени са 5 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (2 разрешения за ДО и 3 бр.
регистрационни документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци).
Извършена е класификация на 6 отпадъка на 5 фирми-генератори. Дадени са
становища по доклади за основно охарактеризиране на отпадъци – 2 бр. Проверени и
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въведени в Excel формат са 163 идентификационни документи за транспорт на опасни
отпадъци. Заверени са 21 бр. отчетни книги по отпадъците.
Почви
През м. ноември 2019 г. е извършена 1 индивидуална планова проверка.
Взето участие в 4 планови комплексни проверки: 2 проверки по КПКЗ на обекти с
издадени комплексни разрешителни (КР) и 2 проверки на обекти с издадени решения по
ОВОС.
Участвано е в:
- 1 заседание на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските
земи (ЗОЗЗ) в ОД Земеделие Плевен;
- комисия за рекултивация на нарушен терен за определяне на размера и границите
на нарушен терен (депо за битови отпадъци);
- 1 ЕЕС в РИОСВ Плевен;
- 1 ЕСУТ в община 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.
Процедирано е уведомление на Община Тетевен, във връзка с основен ремонт на
училище и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 113 бр. уведомления за
ИП/П/П/П (в т.ч. 36 уведомления за ГСП и 77 уведомления за ИП/П/П), 3 искания за
преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад за ЕО за ОУП на Община Плевен.
Издадени са 1 Становище по ЕО, 1 решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС.
Изготвени са общо 9 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста
на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 5 – не подлежи). По 65 уведомления е преценено, че не
попадат в обхвата на ЗООС.
По процедури са получени общо 3 бр. становища (1 от РЗИ, 1 от БДДР, 1 от ДПП
„Персина“).
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене,
Плевен, Тетевен, Угърчин.
Направени са 4 проверки за м. ноември 2019 г., по Плана за контролна дейност за 2019 г.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършена е 1 бр. планова проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен. Нарушения
не са установени.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитено дърво от вида Летен дъб, в гр.
Плевен, ул. "Ракитин", във връзка с писмо от собственика за премахване на опасни клони.
Дадено е предписание за премахване на сухите и надвиснали над сградата в съседство
странични клони.
Един от главните акценти от дейността на РИОСВ-Плевен в извънплановия
контрол е участието на експерти от направление „БР и ЗЗТ” в съвместна проверка с БДДР
по постъпили сигнали за за нерегламентирани дейности в коритото на р. Вит, местност
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„Боаза”. Издадена е заповед за налагане на принудителна административна мярка по
Закона за биологичното разнообразие за спиране на всякакви дейност.
Извършени са 5 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в гр.
Славяново, общ. Плевен; с. Обнова (2 бр.), с. Българене и с. Стежерово, общ. Левски.
Нарушения не са установени.
Комплексни проверки
През м. ноември 2019 г. са извършени общо 3 комплексни проверки по повече от
един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 4 предписания за
осъществяване дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на ПР Персински блата във връзка с писмо
на МОСВ относно молба от Българско дружество за защита на птиците за разрешение за
изграждане на наколна платформа за гнездене на къдроглави пеликани в резервата.
Установено е, че в поддържания резерват съществуват четири броя дървени платформи за
гнездене, които са в добро състояние с изключение на една от тях (в Писченското блато),
която е в лошо състояние и е необходимо да бъде заменена с нова.
Бизнеса
- Издадени са 1 Становище по ЕО, 1 решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС.
- Процедирано е уведомление на Община Тетевен, във връзка с основен ремонт на
училище и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
- Процедирани са 6 уведомления за изграждане на фотоволтаични съоръжения за
собствени нужди.
- Изготвени са общо 9 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 5 – не подлежи). По 65 уведомления е преценено,
че не попадат в обхвата на ЗООС.
АУАН и наказателни постановления
Съставен е АУАН №021/14.11.2019г. на „Винпром-Троян“ АД, с адрес и седалище
на управление: гр.Троян, Индустриален квартал – за това, че не е изпълнило дадено
предписание на основание чл.120 от ЗУО, за предаване на генерираните от дейността на
дружеството отпадъци с код 02 07 02. Нарушение на чл.120 във вр. чл.156, ал.1 от ЗУО;
Съставен е АУАН №022/14.11.2019г. на „Слънчев дар“ АД, с адрес и седалище на
управление: гр.Варна, бул. „Мария Луиза“ №9, за това, че в двора на зърно-базата,
собственост на дружеството е констатирано нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на
отпадъци на неразрешени за това места. Нарушение на чл.29, ал.2 във вр. чл.134, ал.1, т.1
и т.2 от ЗУО.
Съставен е АУАН №023/22.11.2019г. на „Анимекс 77“ ЕООД, с адрес и седалище
на управление: гр.Априлци, ул.“Васил Левски“ №138 – за това, че поток отпадъчни води
от Семеен хотел с ресторант „Сватовете“, зауства във воден обект, с.Орешака, приток на
р.Янтра, без необходимото за това основание, а именно разрешително за заустване на
отпадъчни води в повърхностни води. Обекта се ползва от дружеството. Нарушение на
чл.200, ал.1, т.2 във вр. чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ.
Съставен е АУАН №025/26.11.2019г. на „Костов Мега Металс“ ЕООД , с адрес и
седалище на управление: с.Златна Панега, ул.“Опълченска“, за това, че не е водило
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отчетност по отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовата нормативна
уредба по прилагането му. Нарушение на чл.44, ал.1 във вр. чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО.
Издадени са следните наказателни постановления:

НП №019/29.11.2019г. на физическо лице от гр.Плевен – за това, че съхранява в
различна степен на разкомплектоване на ИУМПС, материали и компоненти от тях,
свалени брони, излезли от употреба гуми, като за извършваната дейност няма издадено
разрешително по чл.35, ал.1 т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 2000 лв. Нарушение на
чл.133, ал.3, т.3 във вр.чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.

НП №020/15.11.2019г. на физическо лице от с.Черни Осъм – за това, че притежава
общо 10 препарирани екземпляра от видовете животни, Дива котва, Обикновен мишелов,
Калугерица, Зелен кълвач, Кафявоглавя потапница, Червеноклюна потапница, Малък
ястреб, Скален орел, Пернатонога кукмявка, включени в Приложение №3 към чл.37 на
ЗБР. Размерът на наказанието е 1000 лв. Нарушение на чл.125, ал.1 във вр. чл.38, ал.1, т.7
от ЗБР.
Издадено е едно наказателно постановление №И-9-94-13/07.11.2019г. от директора
на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на „Астарта”ООД, гр.Плевен (цех за
консервирани зеленчуци, находящ се в с.Бохот, общ.Плевен). Нарушението е за изпускане
на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарат на
индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното за
заустване, издадено но дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 447,00 лева.
Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Протоколите от лабораторни изпитвания са получени
в РИОСВ-Плевен с вх.№5450 от 08.10.2019г. Констативният протокол за установяване на
замърсяването №В-ВН-84 от 22.10.2019г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8,
ал.6 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при
увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми
и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничен ия.
Предложението за налагане на санкция (вх.№ 5450(1)/22.10.2019г. на РИОСВ-Плевен) е
изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената
наредба. Наказателното постановление №И-9-94-13/07.11.2019г. на директора на РИОСВПлевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с
изх.№5450(2)/07.11.2019г.
Обществеността
- Врезултат на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния
период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на
компоненти на околната среда.
- Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и
провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на
дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет
страницата на РИОСВ Плевен са публикувани предприети действия по постъпили
сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни
проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец.
През месец ноември са постъпили и обработени 9 бр. основателни сигнала, като 3 от тях
са изпратени по компетентност до други държавни и общински структури
Приложение – таблична част.
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