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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през октомври 2017 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През октомври 2017 г. са извършени 89 проверки на 89 обекта, в т.ч. 51 планови 
проверки на 51 обекта и 38 извънредни проверки на 38 обекта. В рамките на 
осъществения контрол са дадени 21 предписания за привеждане дейността на обектите в 
съответствие с нормативните изисквания, от които 9 при планови проверки и 12 при 
извънредни. От извършените проверки, 8 са комплексни проверки по повече от един 
компонент или фактор на околната среда (КПКД) и 3 проверки са на обекти с издадени 
комплексни разрешителни. 

 

За констатирани административни нарушения са съставени 2 АУАН. Издадени са 
три наказателни постановления. Влязло в сила е едно наказателно постановление. 

Издадена е 1 заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на 
атмосферен въздух. 

 

През отчетния период, събраните суми по издадени НП са в размер на 1 700 лв. от 
две физически лица. Събраните суми от наложените санкции по чл.69 от ЗООС са в 
размер на 1570,01 лв. Събрани суми от НАП по наложени санкции – 32201,81 лв. от 
юридическо лице. 

 Суми в размер на 84,80 лв., събрани в предходен период, са разпределени и 
преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните 
субекти. Общините, получили приходи от наложените санкции са: община Плевен (54,40 
лв.) и община Троян (30,40 лв.). 

 

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 5 сигнала и 3 жалби. За всичките са 
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 
компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са неоснователни, два са 
препратени по компетентност, по един предстои проверка. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност; 

Засилен превантивен контрол: 

− Направени са 2 извънредни проверки по питане на г-н Стефан Бурджев, народен 
представител от ПГ „БСП за България“ до Министъра на околната среда и водите в 
Общинска служба по Земеделие, гр. Долна Митрополия и  в ПИ № 045001, земл. на с. 
Рибен, общ. Долна Митрополия. Констатирано е наличие на водни огледала, обрасли с 
водолюбива растителност в имота, вероятно вследствие  на нерегламентиран добив да 
инертни материали. Изпратено е писмо до Община Долна Митрополия и Министерство 
на енергетиката за предприемане на действия по Закона за подземните богатства. 
Уведомена е Окръжна прокуратура – Плевен. Изготвена е информация за 
Министерството на околната среда и водите; 
− Взето е участие в извънредна проверка съвместно с представители на БДДР – 

Плевен, Община Плевен и Областна администрация – Плевен, по сигнал за прекъсната 
дига в землището на с. Коиловци, общ. Плевен. Сигнала е постъпил в БДДР – Плевен. По 
време на проверката е констатирано, че е прекъсната дигата на съществуващ в миналото 
водоем, намиращ се непосредствено над друг водоем. Случаят е извън компетенциите на 
РИОСВ – Плевен; 
− Взето е участие в работна среща по проект „Подобряване на условията за 

корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав (FAST Danube) с 
представители на ИАППД, гр. Русе, Министерство на околната среда, България, 
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Министерство на околната среда, Румъния, консултанти. Освен дейностите по проекта са 
обсъдени и някои въпроси по извършването на ОВОС в трансграничен аспект; 
− Проведен е Регионален експертен екологичен съвет по процедура за екологична 

оценка на ОУП Долни Дъбник. 
 

Tекущ контрол:  
− Работа с общините за подобряване качеството на атмосферния въздух: 

� Окончателно е съгласувана от РИОСВ – Плевен коригираната и допълнена 
актуализирана програма на Община Никопол за намаляване на емисиите и постигане 
на нормите за КАВ по показател ФПЧ10, с план за действие до 2020 г. 

� Изпратени са писма до кметовете на 4 общини с превишени (в годишен аспект) 
норми за ФПЧ10: Плевен, Ловеч, Троян и Никопол, за предприемане на активни 
действия за намаляване нивата на ФПЧ10 през предстоящия зимен (отоплителен) сезон, 
включително провеждане на сезонна информационна кампания за населението и 
засилване на контрола върху изгарянето на отпадъци; 

� Публикувана е на Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен информация с призив към 
гражданите за опазване чистотата на въздуха през зимния сезон и напомняне на 
основните мерки за намаляване на емисиите от твърди горива; 
− Анализирани са резултатите от мониторинга на КАВ за летен (неотоплителен) 

период 01.04. - 30.09.2017 г. За целия период не са констатирани превишения на нормите 
за КАВ, с изключение на 3 превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 в гр. 
Плевен. 
− Извършен е емисионен контрол (чрез собствен и контролен мониторинг) на 11 

обекта с общо 38 изпускащи устройства; 
− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, 

от които:  
� 5 проверки на обекти с издадено 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 отчетния период са извършени 2 проверки за осъществяване на последващ 

контрол. Установено е, че: 
� изпълнено е предписание за изграждане на изгребна яма за отпадъчни води; 
� изпълнено е предписание за предаване на ИУМПС от нерегламентирана 

площадка на лица с документ по чл.35 от ЗУО. При една от плановите проверките е 
установено, че са изпълнени  условията в решение за служебно прекратяване на 
разрешение за дейности с отпадъци и задължение на оператора за предаването на 
наличните на площадката отпадъци на лица с документ по чл.35 от ЗУО; 

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, 

от осъществената контролна дейност: 
 

Атмосферен въздух  
През месец октомври 2017 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 18 проверки (13 бр. по компонент „въздух” и 5 проверки по 
фактор „шум”). Проверени са 14 обекта, като част от проверките включват контрол по 
повече от една наредба. Съставени са 14 протокола, в т.ч. 7 протокола от индивидуални 
проверки, 4 протокола от проверки в рамките на КПКД, 3 протокола от проверки по 
КПКЗ.  

Извършените 18 проверки са планови. При проверките не са издадени 
предписания. През отчетния период не са съставяни АУАН. Възобновена е една текуща 
санкция за превишени норми на емисии във въздуха. 
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През отчетния период са проверени 4 доклада за проведени СПИ на емисии на 
замърсители от общо 15 горивни и технологични неподвижни източници. 

Изготвени са 9 протокола за оценка на резултати от месечни доклади за проведени 
СНИ на емисии. Не са констатирани превишения на нормите. 

Проведени са планови контролни измервания на емисии в атмосферния въздух на 
5 обекта с общо 14 горивни и технологични източници. Предстои получаване и оценка на 
резултатите. 

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните 
доклади и отчетни информации: 
− Шестмесечен доклад за МОСВ, за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и 

озон, през изтеклия неотоплителен период 01.04.2017 – 30.09.2017 г.; 
− Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по 

Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІІІ тримесечие на 2017 г.; 
− Тримесечен отчет за МОСВ и ИАОС, за нивата на полициклични ароматни 

въглеводороди (бензопирен), за ІІІ тримесечие на 2017 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, онагледени графично и в сравнение с предходните две 
години. 

През отчетния период са проведени 2 планови контролни измервания на показатели 
за шум в околната среда. Изготвени са 2 писма до оператори със заключения от проведен 
собствен мониторинг на шум. Не са установени превишения на граничните нива. 

През отчетния период експертите от направление „ОЧВ и ВФФ” вземат участие в: 
− 1 екологичен експертен съвет за ЕО на ОУП на Община Д. Дъбник; 
− 1 държавна приемателна комисия; 
− 1 междуведомствена комисия, организирана от Областен управител на Област 

Ловеч, във връзка с жалба. 
Изготвени са 11 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по 

процедури за ОВОС и ЕО, поставени са условия. 
 

Води 

През м. октомври са направени 7 индивидуални проверки на обекти, формиращи 
отпадъчни води, от които 4 планови и 3 извънредни. Извънредните проверки са във връзка 
с последващ контрол за изпълнение на дадено предписание, проверка за пломбиране 
савака на авариен канал на ГПСОВ Плевен и участие в съвместна проверка по искане на 
БДДР на ПСОВ с.Румянцево, общ.Луковит.  

Експертите от направлението са участвали в 1 комплексна проверка на инсталация 
с комплексно разрешително на РСУО Луковит и в 2 комплексни проверки по 
контролната дейност на площадка за ИУМПС гр.Троян и „Рафинерия Плама“ АД. 
Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от „Рафинерия Плама“ АД.  

При направените индивидуални проверки са дадени 3 предписания за привеждане 
дейността на обектите в съответствие с приложимото законодателство по околна среда. 
При комплекнисте проверки не са правени предписания. През отчетния период не са 
правени предложения за налагане или намаляване на текущи санкции по реда на ЗООС. 
Не са съставени АУАН по Закона за водите.  

Акцент в контролната дейност по компонент води са направените 5 проверки на 
обекти с издадено разрешително за заустване и 2 проверки на инсталации с комплексно 
разрешително. Експерт от направлението участва в работна среща, организирана от 
МОСВ по проблеми в сектор „Води“. 
 

 

Почви 
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През отчетния период са извършени 3 планови проверки (2 бр. на обекти за добив 
на нефт и газ и на един неизползваем сондаж за добив на природен газ). При проверките 
не са констатирани нарушения на екологичното законодателство по компонент почви.  

Взето е участие в 1 планова проверка на обект с издадено комплексно 
разрешително. Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са 
изпълнени. 

Също така е взето участие в: 
− 1 заседание на ЕЕС в РИОСВ Плевен; 
− комисия, назначена от Кмета на община Левски, във връзка с подписка на жители 

на гр. Левски относно отглеждане на биволи в регулационните граници на гр. Левски; 
− 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Ловеч; 
− комисия за приемане на извършена техническа рекултивация на нарушени терени 

от дейността по добив на варовик от находище Кайлъка от Холсим България АД, гр. 
София. Комисията не е приела така извършената рекултивация, тъй като изпълнението не 
съответства на одобрения проект. 

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ 

През м. октомври е осъществена следната дейност с отношение към биологичното 

разнообразие и НЕМ: 

− При извънредна проверка на РИОСВ – Плевен (във връзка с писмо на ДФЗ-
Плевен), е установено прокопаване на линеен изкоп в поземлени имоти в земл. с. 
Асеновци, общ. Левски, обл. Плевен в границите на екологично чувствителни постоянно 
затревени площи, част от които попадат в защитена зона от мрежата Натура 2000 - 
„Обнова - Карамандол” BG0000239. Ще бъдат предприети действия по установяване на 
извършителя и законосъобразността на извършената дейност; 
− Извършени са пет планови проверки на защитени територии – природна 

забележителност (ПЗ) „Фосилно находище на Баденската фауна в м. ”Моста на р. Вит”, 
земл. на гр. Плевен, защитени местности (ЗМ) „Валога“, „Лисец“ и „Драгово присое“ в 
земл. с. Гложене; ЗМ „Гарваница”, земл. с. Върбица, относно спазване на режимите, 
определени в Закона за защитените територии и заповедите за обявяване. Нарушения на 
режимите не са констатирани; 
− Извършена е една извънредна проверка на ПЗ „Карлуковски карстов комплекс - 

пещера Проходна“ във връзка със съгласувана дейност - снимки на филм. Нарушения не 
са установени; 
− Извършена е една извънредна проверка на ПР „Персински блата“ във връзка с 

подмяна на наколна дървена платформа за гнездене на Къдроглав пеликан /Pelecanus 
crispus/ в ПР „Персински блата“, о-в Персин, земл. гр. Белене, във връзка с писмо на 
МОСВ за съгласуване на дейността. Не са установени нарушения на условията, при които 
е съгласувана дейността;  
− Извършена е една извънредна проверка на защитено дърво (Бяла черница), гр. 

Червен бряг, кв. V, (по писмо от Община Ч. бряг, че дървото има изсъхнали и опасни 
клони). Дадени са три предписания за премахване на изсъхналите и опасните клони, 
които са изпълнени; 
− Извършена е една извънредна проверка на екземпляр от защитен вид от 

Приложение №3 на ЗБР - Черен бързолет, който е изпратен в Спасителен център-Стара 
Загора за лечение; 
− Извършена е планова проверка на зоопарк „Гергана“ - гр. Кнежа. Нарушения не 

са установени; 
− Извършена е планова проверка на екземпляри от видове, включени в 

Приложенията на Регламент 338/97, находящи се в зоомагазин в гр. Червен бряг. 
Нарушения не са констатирани. 
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Отпадъци  

През отчетния период са извършени 40 индивидуални проверки по спазване 
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 13 планови и 27 
извънредни. От извършените 13 планови проверки, 
− 9 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО. При една от 

проверките е установено, че са изпълнени  условията в 1 решение за служебно 
прекратяване на разрешение за дейности с отпадъци и задължение на оператора за 
предаването на наличните на площадката отпадъци на лица с документ по чл.35 от ЗУО; 
− 3 са за осъществяване контрол върху общински депа с преустановена 

експлоатация и програми за управление на отпадъци; 
− 1 е за осъществяване контрол по наредбите за МРО. 

От извършените 27 извънредни проверки,  
− 15 са по искане на МОСВ за проверка на лица, пускащи на пазара полимерни 

торбички; 
− 5 са по искане на МОСВ за проверка на лица, длъжници на организации по 

оползотворяване; 
− 1 е на склад за негодни за употреба ПРЗ във връзка с ежегодно докладване; 
− 1 е за осъществяване на последващ контрол. Установено е, че е изпълнено 

предписание за предаване на ИУМПС на лица с документ по чл.35 от ЗУО; 
− 2 са във връзка с постъпили сигнали – не са установени нарушения; 
− 3 са във връзка с постъпили заявление за издаване на документ по чл.35 от ЗУО, 

уведомление за прекратяване на класификация и възражение срещу АУАН. 
Взето е участие в 10 комплексни проверки, от които 7 по повече от един 

компонент или фактор на околната среда ( 6 от които са във връзка със спазване 
условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО) и 3 - на обекти с издадено КР. 

При проверките са дадени 13 предписания. 
Участвано е в комисии за проверка и отчитане на 12 реализирани проекти от НК 

„Чиста околна среда - 2017г.“, финансирани от ПУДООС (в общини: Летница, Кнежа; 
кметства: Бреница, Крета, Голям извор; 4 училища и 3 детски градини).  

През отчетния период e съставен 1 АУАН на юридическо лице за неизпълнение на 
предписание, касаещо предприемане на действия за екологосъобразно съхраняване и 
предаване за последващо третиране на лица с документ по чл.35 от ЗУО на негодни за 
употреба химикали. 
 

Химикали 

По спазване на законодателството по химикали и контрола на риска от големи 
аварии са извършени общо 6 проверки, от които 2 бр. планови по спазване на 
законодателството по химикали, 2 проверки на комисията по чл.157а от ЗООС на обекти 
с нисък рисков потенциал и 2 бр. КПКД. Една от плановите проверки е извършена 
съвместно с инспектор на РЗИ - Ловеч на производител и същински регистрант по проект 
REACH EN FORCE-5 (REF-5), касаещ разширените информационни листове за 
безопасност. При проверката е попълнен въпросник REF-5, не са констатирани 
нарушения.  

Дадени са предписания за изготвяне на доклад за класификация по чл.103, ал.1 от 
ЗООС и за изпълнение на задължение по чл.116 д, ал.1 от ЗООС. За отчетния период е 
издадено 1 становище по чл.106, ал.2 от ЗООС на обект с класификация нисък рисков 
потенциал за пълнота и съответствие на актуализиран доклад за политика за 
предотвратяване на големи аварии. 

Извършена е 1 КПКД проверка по ЗОПОЕЩ, дадено е предписание за изготвяне 
на собствена оценка по ЗОПОЕЩ.  

За отчетния период няма съставен АУАН, няма констатирани случаи на аварии с 
ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, не са констатирани 
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нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии 
с ОХВ. 
 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността е процедирането във възможно най-кратки срокове на 
инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П) на общини, свързани с 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на електро- и 
ВиК мрежи, пътища, на земеделски производители, свързани с мерки по Програма за 
развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и др.  

За периода, в направление ЕО и ОВОС са постъпили: 
− 86 уведомления за ИП/П/П;  
− 10 искания за преценяване необходимостта от ОВОС; 
− 1 Задание за ЕО за ОУП на Община Тетевен; 
− 1 Доклад за ОВОС за ИП „Реконструкция и модернизация на съществуващи 

работни помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс в с. Варана, общ. 
Левски“ и  
− 1 Доклад за ЕО на ОУП на Община Искър. 

Издадени са: 
− 1 становище по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Долни 

Дъбник,  
− 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО; 
− 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС; 
− 2 решения за прекратяване на процедури. 

Изготвени са общо 17 писма с указания за провеждане на процедури по глава 
шеста на ЗООС (9 – ОВОС, 8 – не подлежи/не може да се проведе процедура). По 58 
уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По процедурите са получени 
общо 19 становища (6 бр. от БДДР, 13 бр. от РЗИ).  

Проведени са консултации по 1 доклад за ОВОС (ИП „Водовземане от подземни 
води, чрез 16 броя нови тръбни кладенци предвидени за изграждане в ПИ №№ 087010, 
088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 
043008, 043071, 045034, 031006 по КВС, земл. на с.Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен, за 
напояване на 8000 дка царевица.“) 

Направени са 3 извънредни проверки, 2 във връзка с незаконен добив на инертни 
материали в земл. на с. Рибен, във връзка с питане на народен представител до 
Министъра на околната среда и водите и 1 съвместна проверка с БДДР, Община Плевен и 
Областна администрация Плевен, по сигнал на кмета на с. Коиловци, във връзка с 
прорязана дига на изграден в миналото водоем.  

Изготвени са писма, отговори по запитвания относно влизане в сила на издадени 
решения, необходимост от внасяне на уведомления за ИП, касаещи подмяна на 
съществуващи подземни кабели ниско напрежение и други. 
 

Комплексни разрешителни 

Извършени са 3 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни на 
следните оператори:  
− „Старткерамик” ООД - планова проверка на Инсталация за изработване на 

керамични продукти чрез изпичане (тухли);  
− „Тера” АД, гр.Червен бряг - планова проверка на Инсталация за изработване на 

керамични изделия чрез изпичане (тухли); 
− „Регионален център за управление на отпадъците в регион - Луковит” - планова 

проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци. 
Съставен и връчен е АУАН за неизпълнение на предписание на фирма „Балкан 

Дъгс“.  
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Прегледани са представените през отчетния период планове за собствен 
мониторинг – върнат за корекция е планът на „Златна Панега цимент“ АД. 

Изготвени и изпратени са докладите от извършени проверки на „Старткерамик” 
ООД, „Тера” АД, РЦУО в регион Луковит и „Пордим ойл“ ООД. 

  
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда  

През отчетния период са извършени 8 планови комплексни проверки по повече от 
един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 4 предписания за привеждане 
дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.  
 

НП 

За констатирани административни нарушения са съставени два АУАН. Издадени 
са три наказателни постановления. Влязло е в сила едно наказателно постановление. 

Съставени са следните АУАН: 
− АУАН № 042/16.10.2017г. на „БАЛКАН ДЪКС“ ООД, гр.София, представлявано 

от Иван Тодоров Тодоров затова, че не е представило информация за предприетите 
действия по изпълнение на предписание, с което е в неизпълнение на задължение по 
чл.14, ал.4 във вр. с чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда. 
− АУАН № 043/23.10.2017 г. на „БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.“ АД – в 

несъстоятелност, представлявано от Елвира Гроник Танчева затова, че не е представило 
информация в срок за изпълнение на предписания от протокол, съставен от комисия 
назначена със заповед на Областния управител, с което е в неизпълнение на задължение 
по чл.156, ал.1 във вр. с чл.120 от Закона за управление на отпадъците. 

 
Издадени са следните наказателни постановления: 
− НП № 039/16.10.2017 г. на Николай Костадинов Вълков за това, че изкупува билка 

– лист липа, без издадено позволително за ползване. Размерът на наказанието е 300 лв.; 
− НП № 040/23.10.2017 г. на Станчо Йорданов Маджаров за това, че извършва 

дейности с ИУМПС без разрешение, издадено по реда на чл.35 от ЗУО. Размерът на 
наказанието е 1 400 лв.; 
− НП № 041/12.10.2017 г. на Стилиян Венциславов Костов за това, че извършва 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци - изолации на отпадъчни кабели от ИУМПС. 
Размерът на наказанието е 2 000 лв.. 

 

Влезли са в сила следните наказателни постановления:  
− НП № 041/26.10.2017  г. на Стилиян Венциславов Костов за това, че 

извършва нерегламентирано изгаряне на отпадъци - изолации на отпадъчни кабели от 
ИУМПС. Размерът на наказанието е 2 000 лв.. 

 

Издадена е 1 заповед за възобновяване на текуща санкция на „Велга“ ООД за 
замърсяване на атмосферен въздух в размер на 17.00 лв., считано от 10.10.2017 г. 
 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, 

бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  
− В Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора е изпратен за лечение 

екземпляр от защитен вид Черен бързолет;  
− Взето е участие в комисии за проверка и отчитане на 12 реализирани проекти от 

НК „Чиста околна среда - 2017г.“, финансирани от ПУДООС (в общини: Летница, 
Кнежа; кметства: Бреница, Крета, Голям извор; 4 училища и 3 детски градини);  
 

Бизнеса  
− Издадени са 1 Становище по ЕО, 5 Решения за преценяване на необходимостта от 

ОВОС и 1 Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;  
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− Изготвени са общо 17 писма с указания за провеждане на процедури по глава 
шеста на ЗООС (9 – ОВОС, 8 – не подлежи/не може да се проведе процедура). По 58 
уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   
− Постановени са 30 Решения по 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) - 24 бр. по чл. 18 и 6 
бр. по чл. 2, ал. 5; 
− Издадени са 120 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 84 уведомления за 

Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, 
общински и частни гори. 
− Издадено е 1 ново разрешение за дейности с отпадъци и 5 регистрационни 

документа по чл.78 от ЗУО: 4 за изменение и допълнение и 1 нов; 
− Извършена е класификация на 52 отпадъка на 9 фирми-генератори. Прекратена е 

класификация на 4 отпадъка във връзка с уведомление на генератора им; 
− Проверени и въведени в Excel формат са 81 идентификационни документа за 

транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 8 отчетни книги по отпадъците на 5 
оператора; 
− Взето е участие в 2 ДПК за строежи: 

�  „Газоразпределителна мрежа на гр. Летница - етап 4 и етап 5“ с възложител 
Община Летница; 

� “Реконструкция на съществуващ електропровод „СУК“ 20 kV, отклонение от ВЛ 
20 kV „Карамандол“, кабелно електрозахранване 20 kV от ВЛ 20 kV „Карамандол“ до 
МКТП и трафопост тип МКТП 50 kVА“ – І етап от строеж „Водоснабдяване на 
„Свинекомплекс Дунав“ АД. 

 

Обществеността  

Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния 
период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на 
околната среда. 

Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 
провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на дейността 
си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет страницата на 
РИОСВ Плевен са публикувани месечен отчет за осъществената контролна дейност, 
предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, 
доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през 
предходния месец, 3 прессъобщения и др. 
 
Приложение – таблична част. 


