ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
за месец октомври 2016 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:
През месец октомври са извършени 65 проверки на 62 обекта, в т.ч. 40 планови и
25 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 40 предписания
за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които
15 при планови проверки и 25 при извънредни. От извършените проверки, 11 са комплексни, в.т. 5 - на обекти с издадено комплексно разрешително и 6 - комплексни проверки по
повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД). От извършените проверки на обекти с КР, 4 са планови и 1 – извънредна. При комплексните проверки са дадени 13 предписания за привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
За констатирани административни нарушения през месец октомври 2016г. е съставен 1 АУАН. Издадени са две наказателни постановления. Влязло в сила е едно наказателно постановление.
Издадена е 1 заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух.
През отчетния период не са събрани суми по издадени НП за наложени глоби и
имуществени санкции. Събрани са суми по наложени текущи санкции в размер на 1695.93
лв. Суми в размер на 385.85 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на
чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили приходи от
наложените санкции са: община Плевен (307.03 лв.), община Ловеч (67.62 лв.) и община
Тетевен (11.20 лв.).
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 3 сигнала и 1 жалба. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че един от сигналите е основателен, един - неоснователен и един е изпратен за предприемане на действия по компетентност.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
− Проведено е заседание на Експертен екологичен съвет при РИОСВ – Плевен по
Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на Община Долна Митрополия. Въз основа на решението на съвета за приемане на Доклада за ЕО, е постановено 1
Становище по ЕО, с което се съгласува ОУП на Община Долна Митрополия;
− Взето е участие в обществено обсъждане на План за управление на риска от наводнения 2016 – 2021 г.;
− Извършен е преглед и анализ на постъпили общински програми по чл. 27 от ЗЧАВ
(нови и актуализирани) за подобряване на КАВ и постигане нормите за ФПЧ10 на Общини
Ловеч и Никопол. При участие в заседанията на съответните общински програмни съвети
за управление на КАВ са представени забележки и становища;
− Съгласуван от РИОСВ – Плевен е окончателният вариант на програмата по чл. 27
от ЗЧАВ на Община Плевен;
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− Участие в Междуведомствени комисия за проверка на потенциално опасни водни
обекти по заповед на областен управител Плевен и кмета на община Ловеч;
− Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Плевен;
− Както всеки месец и през м. октомври, в РИОСВ - Плевен са постъпили голям брой
(115) уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения
за сечи в държавни, общински и частни гори.
Tекущ контрол:
− Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност: През отчетния период са извършени 5 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, от които
4 планови и 1 извънредна, в. т.ч проверки на 2 регионални депа за отпадъци. При проверките са дадени 8 предписания. 6 обекта са проверени по повече от един компонент или
фактор на околната среда;
− Извършена е проверка на препарирани екземпляри от защитени видове, включени в
Приложение № 3 на ЗБР (Карета и Червеногърба сврачка), предлагани за продажба в
склад в гр. Ловеч (сигнал с вх.№ ОИК-3-65/2016 г. на РИОСВ-Плевен). Екземплярите са
иззети от РИОСВ – Плевен. На нарушителя е съставен АУАН по реда на чл. 38, ал. 1, т. 7
от ЗБР;
− Извършени са 2 планови проверки за спазване на режима, определен със Закона за
защитените територии и заповедите за обявяване на ЗМ „Усойната“ и ЗМ „Микренска
усойна“, „Драгойчев камък“;
− В рамките на специализирана полицейска операция, съвместно със служители на
ОД на МВР Плевен и ТД на НАП Плевен, са извършени 9 проверки на автосервизи по
спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците;
− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от
които: 4 - на обекти с разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден
обект и 15 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО.
Засилен последващ контрол:
През отчетни период са извършени 2 проверки за осъществяване на последващ
контрол по дадени предписания:
− Установено е, че е почистено констатирано локално замърсяване с отпадъци в землището на с. Борима;
− Извършен е последващ контрол на жалба с вх. №ОИК-2-26/09.08.2016 г. относно
изпълнение на предписание, дадено на „Добра Енергия“ ООД. При извършената проверка
е констатирано, че предписанието е изпълнено, 4-те броя PVC тръби, излизащи от обект:
Ваканционно селище в с. Скандалото и заустващи в реката, приток на р. Видима са премахнати. Не се наблюдава замърсяване на реката. В момента на проверката дружеството
не осъществява дейност.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец октомври 2016 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в общо 18 проверки (16 по компонент „въздух” и 2 проверки по фактор
„шум”) в 14 обекта. Съставени са 15 протоколи, в т.ч. 7 протоколи от индивидуални проверки, 4 протокола от проверки в рамките на комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда, 4 проверки на обекти с издадено КР.
От извършените 18 проверки, 16 са планови и 2 са извънредни, от които 1 e за съставяне на констативен протокол за налагане на санкция и 1 във връзка със сигнал от
гражданин, излъчен по телевизията.
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При проверките са издадени две предписания с неизтекъл срок на изпълнение, едното от тях е за провеждане на СПИ на горивен източник с цел доказване на резултати от
мерки за привеждане в съответствие с НДЕ, второто е за представяне на данни за консумация на разтворители.
Изготвени са 8 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени
СНИ на емисии.
През отчетния период е проведено планово контролно измерване на емисиите от 2
технологични източници в един обект с издадено КР. Измерването е направено от ИАОС
РЛ - Плевен.
Проверени са 2 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 2 източника
(технологични), за тях не са установени превишения на съответните норми за допустими
емисии.
През отчетния период няма съставени АУАН за нарушение изискванията на ЗЧАВ.
Внесени са 2 предложения за налагане на текущи санкции на базата на протоколи от планов контролен мониторинг, проведен в два обекта за 3 горивни източници.
Взето е участие по компонент „въздух” в заседания на:
− Екологичен експертен съвет на РИОСВ – Плевен.
− Програмни съвети за управление на КАВ при Общини Ловеч и Никопол.
Извършен е анализ на резултати за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10 и са изготвени доклади за месечен (мес.09), тримесечен (ІІІ тримесечие) и шестмесечен (летен)
период.
Изготвена и публикувана на сайта на РИОСВ е информация за нивата на ФПЧ10 през
предходния месец, онагледена графично и в сравнение с предходните две години.
През отчетния период са проведени планови проверки по фактор „шум” на 2 обектa
с издадено КР. Не са дадени предписания и не са съставени актове по ЗЗШОС.
Взето е участие по фактор „шум” в един екологичен експертен съвет на РИОСВ –
Плевен.
Акцентите в работата на експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ”:
− Извършен е преглед и анализ на постъпили общински програми по чл. 27 от ЗЧАВ
(нови и актуализирани) за подобряване на КАВ и постигане нормите за ФПЧ10, на Общини Ловеч и Никопол. Представени са забележки и становища, при участие в заседания на
съответните общински програмни съвети за управление на КАВ;
− Съгласуван от РИОСВ – Плевен е окончателният вариант на програмата по чл. 27
от ЗЧАВ на Община Плевен;
− Предложени са за налагане на текущи санкции 3 бр. горивни източници, след проведен контролен мониторинг на емисиите във въздуха;
− Актуализиране на база данни за състоянието на бензиностанциите на територията,
контролирана от РИОСВ-Плевен и съответствието им към Етап ІІ, съгласно Наредба №
16;
− Разглеждане на проект за Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) № 517/2014 и подготвяне на становище за МОСВ.
Води
През м. октомври са направени общо 6 планови проверки, от които 1 индивидуална проверка на обект, формиращ отпадъчни води, участие в 2 КПКД и в 3 проверки на инсталации с комплексно разрешително. При проверките са взети проби от отпадъчни води
от 1 обект, подлежащ на контролен мониторинг, за изпитване от РЛ Плевен.
Експертите от направлението са направили 5 извънредни проверки, от които 4 индивидуални и участие в 1 проверка на обект с КР във връзка с писмо на БДДР за замърсяване на р.Осъм. Извънредните проверки са: последващ контрол за изпълнение на предписание - 1 бр., пломбиране савак на авариен канал на ПСОВ - 1 бр., във връзка със спиране
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производствената дейност на обект с текуща санкция - 1 бр., писмо на БДДР за участие в
съвместни проверки - 2 бр.
При направените проверки са дадени общо 4 предписания за привеждане на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
През м. октомври в РИОСВ Плевен са получени протоколи от проведения контролен мониторинг на 2 обекта, включени в утвърдения списък на обектите за 2016 г. Не са
установени превишения на ИЕО по изпитваните показатели на отпадъчни води от ПСОВ
гр.Ловеч. За установени превишения на ИЕО на отпадъчни води от „Астарта“ ООД, цех за
консервирани зеленчуци с.Бохот е изготвена преписка по реда на 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 ограничения с предложение за налагане на текуща санкция. Направени са 2 предложения за
спиране на текущите санкции на „Астарта“ ООД и „Ракита-Р“ ЕООД във връзка с уведомителни писма на дружествата: за спиране на производствената дейност на „Астарта“
ООД и привеждане на отпадъчните води на „Ракита–Р“ ЕООД в съответствие с ИЕО, определени в разрешителното за заустване. През отчетния период не са съставяни АУАН по
Закона за водите. Експертите са участвали в Междуведомствена комисия за проверка на
потенциално опасни водни обекти по заповед на областен управител Плевен, кмета на
община Ловеч и др.
Почви
През м. октомври е взето участие в 2 планови проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни. Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви,
като цяло са изпълнени, дадено е едно предписание. Участвано е в ЕЕС в РИОСВ-Плевен.
Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие Плевен.
Биологично разнообразие и НЕМ
Акценти в контролната дейност с отношение към биологичното разнообразие и
НЕМ през м. октомври
През м. октомври, в РИОСВ - Плевен са постъпили 115 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински
и частни гори;
Издадени са 164 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. Преценките са основно за инвестиционни предложения, планове и програми, свързани със сеч на гори и финансиране по
мерки от ПРСР 2014-2020 г.
През м. октомври е осъществена следната дейност с отношение към биологичното
разнообразие и НЕМ:
− Извършени са планови проверки за спазване на режима, определен със Закона за
защитените територии и заповедите за обявяване на ЗМ „Усойната“ и ЗМ „Микренска
усойна“, „Драгойчев камък“. Нарушения не са установени;
− Извършена е планова проверка на защитено вековно дърво от вида Бук, находящо
се в с. Бели Осъм. При проверката е констатирано, че дървото е в недобро здравословно
състояние. Не са установени нарушения на забраните от чл. 111 на ЗБР;
− Планова проверка на екземпляри от видове, включени в Приложенията на Регламент 338/97, находящи се в зоомагазин в гр.Ловеч. Не са установени екземпляри от видове, попадащи в приложенията на Регламент 338/97;
− Извършена е проверка на препарирани екземпляри от защитени видове, включени в
Приложение № 3 на ЗБР (Карета и Червеногърба сврачка), предлагани за продажба в
склад в гр. Ловеч (сигнал с вх.№ ОИК-3-65/2016 г. на РИОСВ-Плевен). Екземплярите са
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иззети от РИОСВ – Плевен. На нарушителя е съставен АУАН по реда на чл. 38, ал. 1, т. 7
от ЗБР;
− Извършена е извънредна проверка на разрушаване и повдигане върху метални
площадки на гнезда на Бял щъркел върху ел. стълбове в с. Ореховица - по Разрешително
№ 687/2016 г.на МОСВ, издадено на основание чл.48 от ЗБР;
− Постановени са 49 решения 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).
Отпадъци
През отчетния период са извършени 28 индивидуални проверки по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на 28 обекта, от които 13 планови и 15
извънредни. От извършените планови проверки, 10 са за осъществяване на контрол по
изпълнение на условия в издадени разрешителни и регистрационни документи.
От извършените извънредни проверки,
− 9 са в рамките на специализирана полицейска операция, съвместно със служители
на ОД на МВР Плевен и НАП Плевен, за осъществяване контрол на автосервизи. При
проверките са дадени предписания за класифициране на генерираните от дейността на
обектите отпадъци и водене на отчетност за отпадъците;
− 2 са на членове на организации по оползотворяване на МРО в изпълнение нареждане на МОСВ. Констатирано е, че една от фирмите не е осъществявала дейност в проверявания период, а другата не е извършвала внос на електрическо и електронно оборудване,
за което да дължи лицензионни възнаграждения;
− 2 са във връзка с подадени заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци. Проверявано е съответствието на подадената в заявление информация с обстановката на място;
− 1 е за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания. Установено е,
че е почистено констатирано локално замърсяване с отпадъци в землището на с. Борима;
− 1 е по постъпил сигнал за формиране на незаконно сметище в с. Старо село. При
извършване на проверката в с. Старо село е констатирано наличие на локално замърсяване на вход в селото. Дадени са предписания за почистването на отпадъците, предприемане на мерки за недопускане формирането на замърсявания с отпадъци и уведомяване на
РИОСВ Плевен в срок до 05.11.2016 г. Предстои проверка на място за осъществяване на
последващ контрол.
Взето е участие и в 10 комплексни проверки, от които 4 - на обекти с издадено
комплексно разрешително и 6 - по повече от един компонент или фактор на околната среда. По фактор отпадъци е проверявана 1 фирма, подизпълнител на организация по оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, както и изпълнението на
условия в издадени документи по чл.35 от ЗУО на 5 лица. При проверките са дадени 25
предписания.
Участвано е в 2 комплексни проверки на въведените в редовна експлоатация нови
Регионални депа - за регион Луковит и регион Никопол, за контрол по изпълнение условията в издадените Комплексни разрешителни.
Връчени са заповедите за прекратяване експлоатацията на 6 общински депа за битови отпадъци в регион Плевен.
Взето е участие в 11 комисии за отчитане реализирани проекти от НК „Чиста
околна среда“, финансирани от ПУДООС.
Издадени са 3 регистрационни документа по реда на чл.35 от ЗУО за транспортиране на отпадъци. Извършена е класификация на 77 отпадъка на 24 фирми-генератори.
Изготвени са 2 становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъци. Проверени и въведени в Excel формат са 83 идентификационни документа за транспорт на
опасни отпадъци. Заверени са 29 отчетни книги по отпадъците на 18 оператора.
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Химикали
Извършени са общо 7 проверки, от които 3 планови и 2 КПКД по спазване на законодателството по химикали и 2 планови проверки на обекти с нисък рисков потенциал.
За отчетния период са дадени 2 предписания - представяне на информация за наличие на
УОЗ вещества и за оценка за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС.
Комисията по чл.157а, ал.2 от ЗООС извърши планов контрол на 2 предприятия с
класификация нисък рисков потенциал на територията на Плевенска област. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През 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 са констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ.
ОВОС И ЕО
Акцент в дейността бе процедирането във възможно най-кратки срокове на инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), на общини и други възложители,
свързани с кандидатстване по мерки от Програма за развитие на селските райони (ПРСР),
ДФ „Земеделие“ и др.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 107 уведомления за
ИП/П/П (в т.ч. 3 за ремонт на читалища и училища, 10 – сгради за енергийна ефективност,
в т.ч. училища и детски градини, 5 свързани с водоснабдяване, 3 с инфраструктура), 4 искания за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 искане за издаване на Становище по
ЕО, 4 задания (ЕО и ОВОС), 1 доклад по ОВОС.
Издадени са:
− 1 Становище по ЕО на ОУП на Община Долна Митрополия;
− 6 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;
− 4 Решения за преценяване на необходимостта от ЕО;
− 3 Решения за прекратяване на процедури;
− Изготвени са 11 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста, раздел ІІ – ОВОС на ЗООС, 4 че не може да се проведе процедура;
− По 24 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедурите са получени общо 21 становища (8 от БДДР, 10 от РЗИ, 3 от ОДБХ
и ИАОС).
Взето е участие в работна среща по прилагане на законодателството по ЕО и
ОВОС в гр. Казанлък.
Изготвен е списък на действащи вътрешни правила и процедури по превантивна
дейност и къде се намират.
Комплексни разрешителни
През отчетния период са извършени 5 проверки на обекти с издадени комплексни
разрешителни, от които 4 планови и 1 извънредна на:
1. „Полихим – СС“ ЕООД, площадка гр. Луковит - втора планова проверка на Инсталация
за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие;
2. „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” - планова проверка, дадени са пет предписания във връзка с изпълнение на условията в КР;
3. “Старткерамик” ООД, с. Александрово, област Ловеч - планова проверка на Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли;
4. “Регионален център за управление на отпадъците в регион - Луковит” - планова проверка. Дадени са три предписания във връзка с изпълнение на условията в КР;
5. Извършена е извънредна проверка по сигнал съвместно с БДДР - Плевен относно замърсяване на р. Осъм от предполагаем източник на замърсяването Промишлена инсталация за производство на хартия, с. Черковица с оператор „Джи Еф Еф“ АД.
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При проверката е извършен оглед на участък от р. Осъм от мястото на заустване на
отпадъчни води от Промишлена инсталация за производство на хартия до около 300 м от
мястото на вливане на р. Осъм в р. Дунав. Направен е оглед и на ПСОВ за битово-фекални
и производствени отпадъчни води на „Джи Еф Еф“ АД. При извършения оглед не се констатира заустване на отпадъчни води в р. Осъм от Промишлената инсталация за производство на хартия и не се наблюдава видимо замърсяване на р. Осъм в проверения участък. Наблюдават се само следи от бяло-сивкаво оцветяване по левия бряг на реката. При
проверката дружеството не осъществява производствена дейност и ПСОВ не работи. За
установяване на замърсяване на реката са взети водни проби за изпитване в РЛ-Плевен
към ИАОС. От представените в РИОСВ – Плевен и БДДР-Плевен протоколи от изпитване
не се констатира замърсяване на р. Осъм.
НП и ПАМ
За констатирани административни нарушения през месец октомври 2016г. е съставен 1 АУАН. Издадени са две наказателни постановления. Влязло в сила е едно наказателно постановление.
Съставен е 1 АУАН:
− АУАН №027/12.10.2016г. на Милен Серафимов Илиев за това, че същият предлага
за продажба два препарирани екземпляра от защитени видове, включени в Приложение
№3 към чл.37 от Закона за биологичното разнообразие, с което е нарушил чл.38, ал.1, т.37
от ЗБР.
Издадени са следните наказателни постановления:
− НП № 026/14.09.2016г. на „Литекс“ АД, гр.София. Дружеството не е изпълнило
предписание за подаване на коригирани и допълнени уведомления за класификация по
чл.103, ал.2 ЗООС, с което е нарушило чл.166, т.3 във вр. чл.14, ал.4 Закона за опазване на
околната среда. Размерът на имуществената санкция е 2000 лв.;
− НП № 027/24.10.2016г. на Милен Серафимов Илиев за това, че същият предлага за
продажба два препарирани екземпляра от защитени видове, включени в Приложение №3
към чл.37 от Закона за биологичното разнообразие, с което е нарушил чл.38, ал.1, т.37 от
ЗБР. Размерът на глобата е 100 лв.
Влезли са в сила следните наказателни постановления:
− НП №026/14.09.2016г. на „Литекс“ АД, гр.София.
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух, както следва:
− „Звезда“ АД /преработка на слънчоглед и производство на растителни масла/ в размер на 170.00 лв.
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект, както следва:
− НП № И-9-94-9 от 27.10.2016г. на „Астарта“ ООД /преработка на зеленчуци/, с което се налага текуща санкция в размер на 1069.00 лв.
Възобновена е 1 текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух, както
следва:
− „Звезда“ АД /преработка на слънчоглед и производство на растителни масла/ в размер на 264.00 лв.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
− Връчени са заповедите за прекратяване експлоатацията на 6 общински депа за битови отпадъци в гр.Плевен, гр.Долни Дъбник, гр.Долна Митрополия, гр.Искър,
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гр.Гулянци и гр.Пордим, считано от 29.10.2016 г. във връзка с въвеждане в редовна експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците, в регион Плевен;
− Взето е участие в 11 комисии за отчитане на реализирани проекти от НК „Чиста
околна среда“, финансирани от ПУДООС.
Бизнеса
− За периода за процедирани 21 инвестиционни предложения (ИП) по Програма за
развитие на селските райони, Национална програма за енергийна ефективност и други;
− Изготвени са писма по 11 уведомления за ИП, попадащи в обхвата на Приложение
№ 2 на ЗООС и 4 писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, подновяване на
разрешителни и др.);
− Издадени са крайни актове – 1 Становище по ЕО, 6 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 Решения за преценяване на необходимостта от ЕО, 3 Решения
за прекратяване на процедури;
− Проведени са ЕЕС, консултации по доклад за ОВОС, доклади за ЕО;
− Изготвени са писма във връзка с изменения на ИП, потвърждаване влизането в сила, както и на срока на правно действие на издадени от РИОСВ – Плевен решения;
− Постановени са 49 решения 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 164 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. Преценките са основно за инвестиционни предложения, планове и програми, свързани със сеч на гори и финансиране по
мерки от ПРСР 2014-2020 г.;
− Издадени са 3 регистрационни документа по реда на чл.35 от ЗУО за транспортиране на отпадъци. Извършена е класификация на 77 отпадъка на 24 фирми-генератори. Изготвени са 2 становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъци. Проверени
и въведени в Excel формат са 83 идентификационни документа за транспорт на опасни
отпадъци. Заверени са 29 отчетни книги по отпадъците на 18 оператора.
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 отчет за осъществена превантивна и контролна дейност за
месец юли, предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна
поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през
предходния месец, 3 прессъобщения и др.
Приложение – таблична част.
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