ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през октомври 2020 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от
извършената контролна дейност:
През октомври 2020 г. са извършени 91 проверки на 87 обекта, в т.ч. 55 планови проверки на
54 обекта и 36 извънредни проверки на 33 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 33
предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от
които 24 при планови проверки и 9 при извънредни. От извършените проверки, 4 са комплексни
проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД). Направени са и 5
проверки по сигнали.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
Засилен превантивен контрол:
- Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 8
решения за прекратяване на процедура, от тях 6 бр. на етап уведомление, 2 бр. на етап искане.
- Изготвени са 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС (в
т.ч. 3 бр. – ОВОС). От постъпилите 110 уведомления за инвестиционни предложения за 98 е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
- През м. октомври са постановени 19 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 109 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. октомври в РИОСВ - Плевен са постъпили 52 бр. уведомления за Горскостопански
програми, План-извлечения за сеч и Технологични планове за
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.
Tекущ контрол:
Направени са 55 бр. проверки за месец август по Плана за контролна дейност.
Извършени са планови проверки по спазване на условия в издадени разрешителни по управление
на отпадъците.
Последващ контрол:
Извършена е проверка на изпълнението на 5 бр. предписания.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от
осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух и вредни физични фактори
През месец
октомври 2020 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 14 бр. проверки, в т.ч. 12 бр. по компонент „въздух” и 2бр. по фактор
„шум“ в 12 бр. обекти. Съставени са 12 бр. протоколи, в т.ч. 6 бр. протоколи от индивидуални
проверки, 3 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 3 бр. проверки на обекти с КР. От
извършените 12 бр. проверки, 11 бр. са планови и 1 е извънредна – за присъствие на СПИ.
През отчетния период няма издадени предписания.
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Проверени са 8 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 30 бр. източници
(горивни и технологични). Не са установени превишения на НДЕ.
Проведени са 2 планови контролни измервания на емисии от 2 бр. горивни източници.
Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ на
емисии.
Проведено е 1 контролно измерване на показатели за шум в околната среда и са изготвени 2
бр. писма със заключения по приети доклади за СПИ на шум.
През отчетния период публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с
разтворители от обхвата на Приложение №1 към Наредба №7/2003г. е актуализиран във връзка с
вписана промяна в обстоятелствата за 2 бр. инсталации и заличаване на 1 бр. инсталация.
Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади:
 Шестмесечен доклад за МОСВ, за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и озон, през
неотоплителен (летен) период 01.04.2020 – 30.09.2020 г.;
 Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по Долен
Дунав (за гр. Никопол), за ІІІ тримесечие на 2020 г.;
 Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), за
ІІІ тримесечие на 2020 г.;
 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.
През изтеклия месец експерти от направлението не са участвали в ДПК и ЕЕС.
Акценти за месец октомври 2020 г.:
 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии – горивни и
технологични, нормирани от Наредба №1/27 юни 2005г., Проверките включват контролни
измервания на горивни източници, присъствие на собствени периодични измервания на емисии от
източници с наложени санкции.
 Съгласувана е актуализирана програма на Община Плевен за постигане нормите за КАВ по
показатели ФПЧ10 и ПАВ за периода 2021 – 2025 г.
 Извършен е анализ на състоянието и тенденциите относно КАВ по показатели ФПЧ 10, ПАВ
и озон, за летен (неотоплителен сезон) 01.04.2020 – 30.09.2020 г.
Води
През м.октомври 2020 г. в направление „Води“ са извършени/ взето е участие в 16 бр. планови
проверки, от които 10 бр.индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в 2
бр. КПКД (комплексна проверка по повече от един компонент на околната среда), участие в 4 бр.
комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително по ЗООС.
Направени са 3 бр. индивидуални извънредни проверки, от които 2бр. по постъпили сигнали в
РИОСВ – Плевен и 1бр. съвместна проверка с БДДР Плевен. При проверките са дадени 7 бр.
предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба
по околна среда. Срокът за изпълнение на предписанията не е изтекъл.
През отчетния период няма съставени АУАН по Закона за водите. Констативните протоколи и
протоколите от контролния и собствен мониторинг на отпадъчни води са въведени в
Информационната система.
Изготвени са вътрешни становища - по компонент „води” по 12 бр. преписки по процедури за
ОВОС, ЕО и КР
Изготвени становища за други администрации – 2бр.
Изготвени отговори до сигналоподатели – 2бр.
Изготвяне на възлагателно писмо до РЛ Плевен за провеждане на контрол на обектите,
формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични
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замърсители и заустващи във водни обекти, които са включени в списъка утвърден със Заповед №РД962/20.12.2019 г. на МОСВ
В изпълнение на Заповед №РД-821/30.10.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, е
изготвен списък на обектите планирани за контрол през 2021 г. от РИОСВ Плевен. Списъкът е
съгласуван от БДДР гр. Плевен и изпратен на ИАОС
Участие в 1бр. Държавна приемателна комисия
Акценти в контролната дейност на направление „води“ за м.октомври са:
- 3 бр. извънредни проверки във връзка с постъпили сигнали и по молба на БДДР - Плевен.
- Контролен мониторинг на отпадъчни води от един обект, от списъка утвърден със Заповед
№РД-962/20.12.2019 г. на МОСВ.
КПКЗ
През отчетния период са осъществени 4 планови проверки на оператори с КР. Дадени са 3
предписания във връзка с изпълнение на условията, включени в КР на проверените обекти .
Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР.
Химикали и екологични щети
За отчетния период октомври 2020 г. са извършени общо 11 бр. проверки, от които 3 бр.
планови индивидуални, 1 бр. планови КПКД проверки и 4 бр. извънредни по спазване на
законодателството по химикали, 1бр. планова проверка на обект с нисък рисков потенциал (Севезо
обект), 2бр. проверка на обект с издадено КР. Издадени са общо 7 бр. предписания - за предоставяне
на информация за количества произведени вещества и за представяне на документация при
проведения контрол по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС. Проведени са 4 бр. извънредни проверки,
от които 2 бр. на търговски обекти за регистрации на дървени въглища, 1 бр. по сигнал за изхвърлени
препарати, 1 бр. за прилагане на ПАМ на неизползвани резервоари на територията на „Петролна
база“, гр. Плевен, чийто капацитет ще доведе до класификация на предприятието „Петролна база“, гр.
Плевен с нисък или висок рисков потенциал по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС, без да е изготвена
и/или представена информация, изисквана по този раздел и наредбата по чл.103, ал 9 от ЗООС.
При извършените проверки не се констатираха съществени нарушения. За спазване на
законодателството на Регламент REACH са проверени 4 бр. производители на калциев дихидроксид
със извършена същинска регистрация. Изготвен и представен е доклад до МОСВ за извършен
контрол на обектите на територията на РИОСВ Плевен, в които са налични опасни вещества в т.ч. и
опасни отпадъци от Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), съгласно
изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС
През периода са изготвени доклади от извършените проверки, становища по процедури по
ОВОС, ЕО, КР, писма предписания за представяне на актуални доклади за класификации на
предприятията по чл.103, ал.1 от ЗООС, писма до оператори и членовете на комисиите по чл.157 а от
ЗООС.
За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на
компоненти на околната среда, както и няма съставен АУАН.
Със заповед №РД 0474/16.10.2020 г. на Директора на РИОСВ Плевен на 19.10.2020 г. е
извършена принудителна административна мярка (ПАМ) на 16 бр. резервоари, намиращи се на
територията на Петролна база, гр. Плевен, собственост на ВМ ПЕТРОЛЕУМ ООД, чийто капацитет
ще доведе до класификация на предприятието „Петролна база“, гр. Плевен с нисък или висок рисков
потенциал по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС, без да е изготвена и/или представена информация,
изисквана по този раздел и наредбата по чл.103, ал 9 от ЗООС.
Управление на отпадъците
През отчетния период експертите от РИОСВ Плевен са извършили 27 индивидуални проверки
(18 планови и 9 извънредни) по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и
Закон за опазване на околната среда.
Извършените индивидуални планови проверки:
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13 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО;
4 са на общински програми за управление на отпадъците;
3 са на депо с преустановена експлоатация;
От извършените 9 извънредни проверки,
3 –целеви проверки, по писма на МОСВ;
1 е по заявление
2 по сигнал;
2 са последващ контрол
 2 други проверки
При извършените 27 индивидуални проверки са дадени 8 предписания.
Взето е участие и в 3 проверки по комплексно разрешително на повече от един компонент или
фактор на околната среда и в 3 бр. комплексни проверка по повече от един компонент или
фактор на околната среда. При проверките е дадено 1 предписание.
През отчетния период е съставен 2 броя АУАН, на юридически лица по чл. 136, ал.2, т.3 от
ЗУО за транспорт на отпадъци във връзка чл. 35, ал.3, ал. 5 от ЗУО, 1 брой АУАН на юридическо
лице в неизпъление на задължение по член 136, ал. 2, т. 1, във връзка с чл 35 от Закон за управление
на отпадъците. Издадени са и 7 броя документи на лица, във връзка чл. 35 от ЗУО, заверени са 5 бр.
работни листи за класификация на отпадъците и 2 бр. отчетни книги за отпадъците.
Почви
През м. октомври 2020 г. по компонент почви са извършени 2 индивидуална извънредни
проверки-последващ контрол. При проверките е констатирано, че предписанията са изпълнени.
Взето е участие в 2 комплексна проверка по КПКЗ на обекти с издадени комплексни
разрешителни. При проверките е констатирано, че поставените условия в КР, касаещи компонент
почви, се изпълняват.
Участвали сме в 11 комисии, от които:
- 1 комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи в ОД Земеделие
Ловеч;
- 1 комисия по Наредба № 22 от 10.02.2006 г., за условията и реда за обезвреждане на
странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфично-рискови
материали извън обектите, регистрирани в РВМС в община Троян;
- 9 комисии на складове за негодни ПРЗ във връзка със заповед на Областния управител на
област Плевен по изпълнение на Договор №13693/31.08.2020 г. с предмет: “Преопаковане, транспорт,
предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – пестициди, опасни отпадъци и други
препарати за растителна защита и почистване на складовете, в които се съхраняват”, сключен между
ПУДООС и ДЗЗД “Проект Пестициди 2019”, с участници „Людон Транс” ЕООД (РБългария) и
„Треди” АД (РФранция). 6 комисии са за съставяне на Складов протокол 1 за складовете в с. Сухаче,
гр. Долни Дъбник, с. Бъркач, с. Петърница, с. Горни Дъбник и гр. Искър и 3 комисии са за съставяне
на Складов протокол 2 за складовете в с. Сухаче, с. Бъркач и гр. Долни Дъбник.
Изготвени са:
- 2 становища с анализи на резултатите от изпитване на извадки от почви, взети от 2 склада за
негодни ПРЗ (гр. Койнаре и с. Радомирци, общ. Червен бряг), които са преопаковани и
транспортирани за крайно обезвреждане по Договор №13693/31.08.2020 г.;
- 2 предложения за предприемане на действия по Закона за почвите във връзка с анализи на резултати
от изпитване на извадки от почви, взети от обекти с намерени отпадъци в гр. Червен бряг и с. Рупци
(по сигнал).
За периода по компонент почви са изготвени 8 вътрешни становища по процедури по ОВОС,
вкл. 1 становище, което е и по компонент земни недра.
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ОВОС И ЕО

Акцент в дейността на направлението през отчетния период е изготвената справка по искане на
МОСВ за проведените процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и
екологична оценка (ЕО) в периода 01.01.2020 - 30.09.2020 г.
През м.октомври са процедирани в най-кратки срокове 11 бр. уведомления от общини, във връзка с
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, изграждане елементи на техническата
инфраструктура, ремонт на читалища и концертни зали, обособяване на паркове, и други.
През отчетния период в направлението са постъпили общо 110 бр. уведомления за ИП, П/П, 6
искания за преценяване необходимостта от ОВОС, Шести доклад за контрол и наблюдение по
прилагане на условията и мерките при реализацията на ИП Разширение на газопреносната
инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до
българо-сръбската граница, Задание за обхват и съдържание на ДЕО на Програма "Развитие на
регионите" 2021 - 2027 г. на МРРБ.
Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 8 решения за
прекратяване на процедури.
Изготвени са общо 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС (в
т.ч. 3 бр. – ОВОС). За 98 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По проведените през периода процедури са получени общо 23 бр. становища, от които 6бр. от БДДР,
16 от РЗИ и 1бр. от ДГС Ловеч.
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене, Плевен, Тетевен и
Угърчин.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 4 бр. извънредна проверка на пещера „Проходна“ – част от природна
забележителност „Карлуковски карстов комплекс с пещерите "Темната дупка", "Проходна",
"Свирчовица", "Банковица" и "Хайдушката дупка" във връзка със:
- съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ - заснемане на музикални видеоклипове; нарушения не са
установени;
- писмо от МОСВ с вх. №5970/20.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен, относно писмо до Приемната
на Министерски съвет на Република България (получено като приложение към писмо на МОСВ с вх.
№5970/20.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен), че пещера „Проходна“, общ. Луковит, е „безстопанствена,
алпинисти са се настанили, забиват куки точно в „Очите на Бога“, рушат пещерата...“. При
проверката е констатирано, че в пещерата има постоянно присъствие на туристи, осъществяващи
само пешеходен туризъм, без нарушения на забраните, определени със Закона за защитените
територии и Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ; има екипирани 9 бр. нови катерачни маршрути,
започващи от пода на пещерата с нови осигурителни точки, а катерачните маршрути до окната
(„Очите на Бога“) съответстват на приложената към Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ „Схема
на катерачни обекти, сектор Д“. Ще бъдат предприети действия за премахване на екипираните 9 бр.
нови катерачни маршрути;
- писмо с вх. №5970/1/21.10.2020 г. на РИОСВ - Плевен, съгласно което физическо лице е
установило отсъствието на информационна табела, че шумът е противопоказен за защитените видове
в пещерата. При проверката на РИОСВ - Плевен е установено, че пред входа на пещерата има
информационната табела, вкл. със забраната за предизвикване на шум, който надвишава 45 Leq
(cdBA). В пещерата има постоянно присъствие на туристи, без да се извършват нарушения на
забраните, определени със Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ. В цялата пещера се чуват звуци
от прилепи.
- сигнал с вх. № ОИК-3-113/28.10.2020 г. на РИОСВ - Плевен за практикуване на бънджи
скокове, скално катерене, полети с балон (в имот до пещерата) и транспортиране на туристи с МПС
(извън пещерата). При проверката не са установени нарушения на забраните от Заповед №РД71/09.02.2018 г. на МОСВ.
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Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване условията в Решение ПН 18-ОС/2017 г. на
МОСВ, с което е съгласуван Горскостопанския план на ЮЗДП ТП ДГС Рибарица. Нарушения не са
установени.
По писмо на МОСВ с вх. № 4241/21.07.2020 г. на РИОСВ – Плевен, относно установени от
Държавен фонд „Земеделие“ нарушения по кампания 2019 г. във връзка с прилагането на
изискванията за постоянно затревени площи“ са извършени 6 бр. извънредни проверки за разорани
имоти с НТП "Ливада":
- на 10 бр. поземлени имоти в землището на с. Деветаки, общ. Ловеч, попадащи в защитени
зони (ЗЗ) BG0000615 "Деветашко плато" и BG0002102 "Деветашко плато";
- на 1 бр. поземлен имот в землището на с. Обнова, общ. Левски, попадащ в ЗЗ "Обнова Караман дол" BG0000239 и ЗЗ "Обнова" BG0002096;
- на 1 бр. поземлен имот в землището на гр. Долни Дъбник, общ. Д. Дъбник, попадащ в ЗЗ
BG0000181 "Река Вит";
- на 2 бр. поземлени имоти в землището на с. Градежница, общ. Тетевен, попадащи в ЗЗ
BG0002109 "Васильовска планина";
- на 3 бр. поземлени имоти в землището на с. Малка Желязна, общ. Тетевен, попадащи в ЗЗ
BG0002109 "Васильовска планина";
- на 1 бр. поземлен имот в землището на с. Глогово, общ. Тетевен, попадащ в ЗЗ BG0002109
"Васильовска планина";
- на 1 бр. поземлен имот в землището на с. Глогово, общ. Тетевен, попадащ в ЗЗ BG0001493
"Централен Балкан - буфер".
Установено е, че 4 бр. от имотите в с. Деветаки и имотът в с. Обнова са ползвани като ниви през
предходната земеделска година. На ползвателите на тези имоти ще бъде дадено предписание за
преустановяване на разораването.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка по писмо на МОСВ с вх. №5734/09.10.2020 г. на
РИОСВ – Плевен, че дружество „Панега Атракцион“ ЕООД експлоатира с комерсиална цел Геопарк
„Искър-Панега“. При проверката е установено, че РИОСВ – Плевен е съгласувала ИП "Паркинг с
информационен център към Геопарк "Искър - Панега" - Община Луковит и ИП "Създаване на
туристически атракцион, включващ пускането на водни колела по поречието на река Златна Панега",
землище гр. Луковит, попадащи в ЗЗ "Карлуково" BG0001014 и ЗЗ "Карлуковски карст" BG0000332.
Нарушения не са установени.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - за
намерени в безпомощно състояние екземпляри от видовете:
- Ням лебед от гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен, който е изпратен за лечение и отглеждане
в Зоопарк – гр. Ловеч;
- Малък ястреб от с. Белиш, общ. Троян, обл. Ловеч - който е изпратен за лечение и отглеждане
в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.
Извършена е 1 бр. планова проверка на зоомагазин в гр. Троян за търговия с екземпляри от
видове, включени в Приложения А и Б на Регламент №338/97. Нарушения не са установени.
Във връзка с писма на МОСВ с вх. № 4823/26.08.2020 г. и вх. № 4823/1/10.09.2020 г. на РИОСВ
– Плевен относно провеждане на международната операция "Thunder 2020" на Международната
организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ и Световната митническа организация за
справяне с незаконния трафик и търговия със защитени растителни и животински видове са
извършени 3 бр. извънредни проверки на видове от Приложения А и Б на Регламент (ЕО) №338/97,
изменен с Регламент (ЕС) №2019/2117, а именно:
- Проверка за предлагане за продажба на екземпляри от защитени видове животни и растения,
включени в Приложение №3 на ЗБР, на централен пазар в гр. Плевен. Нарушения не са установени;
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- Проверка за предлагане за продажба на екземпляри от защитени видове животни в зоомагазин
в гр. Плевен. Нарушения не са установени;
- Проверка на предлагане за продажба в Bazar.bg (специализиран интернет сайт за продажби) на
екземпляри от видове животни, включени в Приложения А и Б към Регламент (ЕО) №338/97.
Установено е, че се предлагат за продажба Пирура молина и Синьо-жълта ара. Предприети са
действия за установяване самоличността на лицата, осъществяващи търговията с тези видове, и
произхода на екземплярите. Същите действия са предприети и във връзка с установените през
предходния месец в OLХ.bg предложения за продажба на Пирура молина, Зелена игуана, Пенантова
розела, Обикновено нанду, Синьо-жълта ара.
Извършена е 1 бр. планова проверка на зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа. Нарушения не са
устновени.
Извършени са 4 бр. планови проверки - 2 бр. на билкозаготвителни пунктове в с. Брегаре, общ.
Д. Митрополия и гр. Троян, и 2 бр. на хладилни бази в гр. Троян. Нарушения не са установени.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на размножен екземпляр от вида Елен лопатар,
находящ се в гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, във връзка с подадено Заявление за
регистриране на екземпляра по Закона за защита на животните.
АУАН и наказателни постановления месец август 2020г.
Съставен е АУАН №055/05.10.2020г. на „Юветранс“ ЕООД, гр.Априлци - за това, че не
притежава регистрационен документ, издаден от РИОСВ-Плевен, за транспортиране на отпадък с код
20 01 11, който е преминал през ГКПП Видин на 16.09.2020г. Нарушение на чл.35, ал.3 във вр.
чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО.
Съставен е АУАН №056/13.10.2020г. на „Сичилсалдо С.п.А. – клон България”, гр.София - за
това, че генерираният от дейността на дружеството производствен отпадък не е предаден на
дружество, притежаващо разрешение по чл.35 от ЗУО. Нарушение на чл.136, ал.2, т.1 във вр. чл.35 от
ЗУО.
Съставен е АУАН №057/19.10.2020г. на „ЛСГ АУТО“ ООД, гр.Левски - за това, че не води
отчетност, няма заверена от РИОСВ-Плевен отчетна книга. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО.
Издадени НП и НП за налагане на текуши/еднократни санкции:
Издадено е НП №036 от 09.10.2020г. на физическо лице от с.Бреница - за установено наличие
на 15 бр. ИУМПС, в различна степен на разкомплектоване, компоненти и материали от ИУМПС в
двора на имота му, за който няма издаден документ по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1 от ЗУО.
Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 във вр. чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 лв.
Издадено е НП №049 от 22.10.2020г. на ЕТ“Ивея Янко-Янев“, гр.Плевен - за това, че не
изпълнява условие по т.I, определено в Регистрационен документ издаден от РИОСВ-Плевен, като е
извършен превоз на отпадък с код 15 01 07, който не е вписан в регистрационния документ.
Нарушение на чл.136, ал.2, т.4 във вр. чл.35, ал.3 и ал.5 от ЗУО. Размерът на наказанието е 7000 лв.
Издадено е НП №050 от 15.10.2020г. на физическо лице от гр.Левски - за това, че не води
регистрираната в РИОСВ-Плевен книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки
от 20.06.12г. и до настоящия момент. Нарушение на чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР. Размерът на наказанието е
100 лв.
Издадено е НП №053 от 23.10.2020г. на физическо лице от гр.София - за това, че съхранява 32
бр. ИУМПС, материали и компоненти от тях, брони, джанти, без да има издаден документ по чл.35,
ал1, т.1 от ЗУО. Нарушение на чл.113, ал.3, т.3 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 лв.
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Влезли в сила наказателни постановления:
Влязло в сила на 30.10.2020г. НП №050 от 15.10.2020г. на физическо лице от гр.Левски - за
това, че не води регистрираната в РИОСВ-Плевен книга за изкупените, реализираните и наличните
количества билки от 20.06.12г. и до настоящия момент. Нарушение на чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР.
Размерът на наказанието е 100 лв.
Влязло в сила на 23.10.2020г. НП №036 от 09.10.2020г. на физическо лице от с.Бреница - за
установено наличие на 15 бр. ИУМПС, в различна степен на разкомплектоване, компоненти и
материали от ИУМПС в двора на имота му, за който няма издаден документ по чл.35, ал.1, т.1 и
чл.35, ал.1 от ЗУО. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 във вр. чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на
наказанието е 1400 лв.
Не са издавани НП за налагане на текуши/еднократни санкции
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и
обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
Извършени са извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от
защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): Ням лебед от гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен
(изпратен за лечение и отглеждане в Зоопарк – гр. Ловеч) и Малък ястреб от с. Белиш, общ. Троян,
обл. Ловеч (изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни гр. Стара
Загора).
Бизнеса
- Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 8
решения за прекратяване на процедури.
- Постъпили са 11 бр. уведомления от общини, във връзка с въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, изграждане елементи на техническата инфраструктура, ремонт на читалища,
концертни зали, обособяване на паркове и други.
- По ПРСР, мярка 4. Инвестиции в материални активи са постъпили 9 уведомления за
инвестиционни предложения свързани със закупуване на оборудване, ремонт на помещения,
отглеждане на пчелни семейства и др.
- Приложение – таблична част.
- Изготвени са общо 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на
ЗООС (в т.ч. 3 бр.). За 98 бр. 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, 3 бр.
прессъобщения и др.
Приложение – таблична част.
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