ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през октомври 2019 г.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от
осъществената контролна дейност:
През октомври 2019 г. са извършени 104 проверки на 97 обекта, в т.ч. 48 планови
проверки на 43 обекта и 56 извънредни проверки на 56 обекта. В рамките на осъществения
контрол са дадени 35 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с
нормативните изисквания, от които 23 при планови проверки и 12 при извънредни. От
извършените проверки, 4 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:
- През м. октомври са постановени 28 бр. Решения, от които 27 бр. по чл. 18 и 1 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. октомври са издадени 115 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 90 бр. уведомления за
Горскостопански програми и План извлечения.
Tекущ контрол:
Извършена е 1 бр. извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние в с. Галата,
област Ловеч, екземпляр от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Горска улулица. Птицата
е изпратена във ветеринарна клиника "Добро хрумване", гр. София.
Последващ контрол:
Извършена е проверка в защитени местност „Катината“, с. Загражден, общ. Гулянци, във
връзка с последващ контрол по сигнал с вх. №ОИК-3-55/03.05.2019 г. на РИОСВ – Плевен за
пожар, в резултат на който 70% от растенията от вида Ракитовица (Tamarix ramosissima Ledeb.),
обект на защита в ЗМ „Катината“, са обгорели и са частично или напълно загинали. На място е
установено, че няма следи от ново опожаряване в защитената територия; обгорените стъбла на
Ракитовица са напълно загинали и само единични от тях са облистени във връхната част;
всички храсти са с избили млади латорасли.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от
осъществената контролна дейност:
Засилен превантивен контрол:
-

-

Издадени са 7 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 3
решения за прекратяване на процедура.
Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (в т.ч. 1 – ОВОС, 7 – не подлежи). По 74 уведомления е преценено, че не попадат
в обхвата на ЗООС.
Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.

1

Tекущ контрол:
По Плана за контролна дейност за 2019 г. са направени 9 проверки за м. октомври 2019 г.
Направена е и една извънредна проверка.
Атмосферен въздух и вредни физични фактори
През месец октомври 2019 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 15 бр. проверки (12 бр. по компонент „въздух”, 3 бр. проверки по
фактор „шум”) в 12 бр. обекти. Съставени са 12 бр. протоколи, в т.ч. 4 бр. протоколи от
индивидуални проверки, 4 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 4 бр. проверки на
обекти с КР.
От извършените 15 бр. проверки, 11 бр. са планови и 4 бр. са извънредни, в т.ч.:
 1 проверки по сигнали;
 2 проверки за последващ контрол;
 2 проверки за присъствие на СПИ;
Една от извънредните проверки е едновременно по сигнал и за последващ контрол по
изпълнение на предписание, съставен е един протокол.
Извършен е извънреден оглед съвместно с РС ПБЗН на запален склад за
електроматериали в източната индустриална зона на гр. Плевен. Не са установени превишения
на контролираните показатели за КАВ.
През отчетния период са издадени две предписания, едното от тях е изпълнено, другото
е с неизтекъл срок.
Проверени са 5 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 15 бр.
източници (горивни и технологични). Не са установени превишения на НДЕ.
Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени
СНИ на емисии.
Утвърдени са 2 бр. пробовземни точки към изпускащи устройства.
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 1 бр. инсталация 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 01.04.2019 – 30.09.2019 г.;
 Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по
Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІІІ тримесечие на 2019 г.;
 Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди
(ПАВ), за ІІІ тримесечие на 2019 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.
Изготвени са 5 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по
преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР.
Акценти за месец октомври 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;
 Извършен е анализ на състоянието и тенденциите относно КАВ по показатели ФПЧ10
и ПАВ, за летен (неотоплителен сезон) 01.04.2019 – 30.09.2019 г.
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Води
През м.октомври в направление „Води“ са извършени/ взето е участие в 10 бр. планови
проверки, от които 6 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 2 комплексни проверки на обекти с комплексно разрешително по ЗООС. Направени
са 7 бр. индивидуални извънредни проверки, от които 2бр. по постъпили сигнали, 3 бр. във
връзка с налагане/намаляване на санкции, 2 бр. по друга причина. При проверките са дадени 6
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. Направени са
предложения за налагане текущи санкции на „Клеърс“ ЕООД, „Астарта“ ООД и за намаляване
на текущата санкция на „Пелтина“ ООД.
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.октомври са:
- 2 бр. извънредни проверки във връзка с постъпили сигнали.
- Контролен мониторинг на отпадъчни води от два обекта, от списъка утвърден със
Заповед №РД-788/20.12.2018 г. на МОСВ.
КПКЗ
През отчетния период са осъществени три планови проверки на оператори с КР и една
извънредна проверка – последващ контрол. Дадени са 5 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 са извършени общо 14 бр. проверки, от които 6 бр. планови
индивидуални, 2 бр. планови КПКД проверки по спазване на законодателството по химикали,
1бр. планова проверка на обект с нисък рисков потенциал (Севезо обект), 1бр. проверка на
обект с издадено КР и 4бр. планови проверки по спазване на законодателството за екологична
отговорност. През месец октомври 2019 г. няма проведени извънредни проверки. При
извършените проверки не се констатираха съществени нарушения. Дадени са 7бр. предписания
за представяне на справка за количества произведени и пуснати на пазара продукти и
информация по Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, 4бр.
за изготвяне на оценка по екощети. За спазване на законодателството на Регламент REACH са
проверени 5 бр. производители на калциев дихидроксид със извършена същинска регистрация
и 1бр. потребител по веригата.
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.
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 октомври експертите от РИОСВ Плевен са извършили 35 индивидуални
проверки (7 планови и 28 извънредни), по спазване изискванията на Закона за управление на
отпадъците.
Извършени са 7 индивидуални планови проверки, както следва:
 5 бр. по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО;
 1 бр. в изпълнение на изискванията на чл. 14 от ЗУО;
 1 проверка на основание чл. 119 за разделно събиране на отпадъци
Извършени са 28 извънредни проверки – 3 бр. проверки - последващ контрол на
дадени предписания. Установено е, че предписанията са изпълнени. Почистени са
констатираните локални замърсявания с отпадъци. Извършени са 4 проверки по искане на
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МВР, във връзка с подадени сигнали. Извършена са 2 бр. проверки във връзка със заповеди на
МОСВ, в изпълнение на задълженията на дружества по чл.116, ал. 2, т.2. През месец октомври
2019г., са извършени 19 бр. проверки на кметовете на общини, в изпълнение на задълженията
им по чл.112 от ЗУО.
За констатираните несъответствия при проверките са дадени 7 бр. предписания.
Експертите от отдел „УООП” са участвали в 4 бр. планови комплексни проверки по
повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД-проверки) и две проверки по
комплексно разрешително на повече от един компонент или фактор на околната среда.
През отчетния период - на кмета на Община –Плевен е изпратена покана за съставяне на
АУАН, за струпвания на значителни количества отпадъци, имащи характер на сметище, на
територията на с. Буковлък.
Предоставена е информация до РИОСВ –Бургас, за разрешените дейности с отпадъци,
извършвани от „Глобал Рециклинг”ООД .
Изпратено е докладване до МОСВ, относно лицата, които имат издадено разрешение по
чл.35 от Закона за управление на отпадъците и притежават документ за дейност R3, за отпадъци
от пластмаса.
Предоставена е обобщена информация до МОСВ - за проведени съвместни проверки с
МВР и експерти от РИОСВ –Плевен през 2019г.
Изпратена е информация до МВР, относно извършена проверка за нерегламентирано
изхвърлени отпадъци от ремонта на рехабилитиран път III -306- Червен бряг – Чомаковци, по
протежение на брега на р. Искър – до моста на вход на гр. Червен бряг.
Изготвена е следната информация до ПОСККД:
- за изпълнение на предписанията, дадени на основание чл.113, ал. 3 от Закона за
управление на отпадъците, със срок на изпълнение до 01.10.2019г. за представяне на
договори с дружества, за дейности с опасни отпадъци от Общините Пордим, Белене и
Никопол.
- информацията, касаеща изпълнение на предписанията от проверки, извършени от
експерти от РИОСВ –Плевен, през периода м. април – м. юни 2019г., попадащи в
териториалния обхват на РИОСВ – Плевен.
- Докладвани са резултатите от проверки, извършени от експерти от РИОСВ –Плевен през
трето тримесечие на 2019г., попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен,
съгласно приложен формат, в изпълнение на изискванията на чл.8, ал.2, чл.29, ал.2 и
чл.33, ал.4 от ЗУО
- Резултатите от извършените проверки на кметовете на 19 –те общини, в изпълнение на
задълженията им по чл.112 от ЗУО
Докладвани са в ИАОС и ПОСККД издадените през м. септември документи по чл. 35
от ЗУО.
Отразени са промени в регистъра на банковите гаранции и е изпратена информацията в
Дирекция „Финансово управление”.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
Издадени са 3 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (3 бр. регистрационни документи за
дейности по събиране и транспортиране на отпадъци).
Извършена е класификация на 33 отпадъка на 6 фирми-генератори. Преустановено е
образуването на 4 бр. отпадъка, на основание чл. 21 от Наредба за класификация на отпадъците.
Проверени и въведени в Excel формат са 848 идентификационни документи за транспорт на
опасни отпадъци. Заверени са 8 бр. отчетни книги по отпадъците.
Почви
През м. октомври 2019 г. е взето участие в 2 планови комплексни проверки по КПКЗ на
обекти с издадени комплексни разрешителни (КР).
Участвали сме в:
- 1 заседание на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи
(ЗОЗЗ) в ОД Земеделие Ловеч;
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- работна среща, организирана от ПУДООС, във връзка с изпълнение на проект
„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за
растителна защита с изтекъл срок на годност” по Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество.
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).
Отговор и/или препращане на сигнали по компетентност.
ОВОС И ЕО
Акцент в дейността пхрез м. октомври 2019 г. 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.
Проведени са процедури по 8 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на мерки за
енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини
и училища, и други.
По Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 е постъпило едно уведомление за
закупуване на активи за модернизиране на рибовъдно стопанство.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 153 бр. уведомления за
ИП/П/П/П (в т.ч. 68 уведомления за ГСП и 85 уведомления за ИП/П/П), 2 искания за
преценяване необходимостта от ОВОС, 2 задания за ДОВОС и 2 доклада за ОВОС.
Издадени са 7 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 3
решения за прекратяване на процедура.
Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (в т.ч. 1 – ОВОС, 7 – не подлежи). По 74 уведомления е преценено, че не попадат в
обхвата на ЗООС.
По процедури са получени общо 11 бр. становища (4 от БДДР, 6 от РЗИ и 1 от ДПП
„Персина“).
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене, Плевен,
Пордим, Тетевен, Троян, Угърчин, Червен бряг.
По Плана за контролна дейност за 2019 г. са направени 9 проверки за м. октомври 2019 г.
Направена е и една извънредна проверка.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 3 бр. планови проверки на защитени територии – ЗМ "Гурунчето", земл. с.
Рибарица, ЗМ "Черния рът", земл. с. Рибарица, общ. Тетевен, ЗМ "Батиловец", земл. с.
Брестово, общ. Ловеч, относно спазване режима на забрани, определен от Закона за защитените
територии и заповедите за обявяването им; нарушения не са установени.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки на ЗМ „Катината“, с. Загражден, общ. Гулянци
(във връзка с последващ контрол по сигнал с вх. №ОИК-3-55/03.05.2019 г. на РИОСВ – Плевен)
и на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс - пещера "Проходна" (във връзка със заснемане на
филм). Нарушения не са установени.
Извършени са 2 бр. планови проверки на имоти в землищата на гр. Тетевен и с. Черни Вит,
попадащи съответно в защитени зони "Васильовска планина" BG0002109 и "Централен Балкан
- буфер" BG0002128. Проверките са във връзка с контрол по спазване режима на забрани,
определен със заповедите за обявяване на двете защитени зони; нарушения не са установени.
Извършени са 4 бр. извънредни проверки във връзка с писмо на МОСВ (с вх.
№4743/26.08.2019 г. на РИОСВ – Плевен) за разораване през 2018 г. на имоти, попадащи в слой
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„постоянно затревени площи“ (констатирано от ДФЗ – София), а именно: в землището на с.
Въбел, общ. Никопол, на имот, попадащ в защитени зони (ЗЗ) BG0000247 "Никополско плато"
и BG0002074 "Никополско плато"; в землището на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, на
имот, попадащ в ЗЗ BG0000181 "Река Вит"; в землището на с. Обнова, общ. Левски, на имоти,
попадащи в ЗЗ "Обнова" BG0002096 и "Обнова - Караман дол" BG0000239; в землището на с.
Тодоричене, общ. Луковит, на имот, попадащ в ЗЗ"Карлуково" BG0001014 и "Карлуковски
карст" BG0000332. При проверките е установено, че през 2019 г. няма извършено ново
разораване в имотите в землищата на с. Въбел и гр. Долни Дъбник; в землището на с. Обнова
имотите са били засети със зърнени култури, а в с. Тодоричене са разорани и засети със
зърнени култури. Ще бъдат предприети действия за преустановяване на разораването на
имотите в землищата на с. Обнова и с. Тодоричене.
Извършени са 3 бр. извънредни проверки във връзка с последващ контрол по зап. №РД
0096/08.02.2019 г. на директора на РИОСВ – Плевен за упражняване на контрол от Община
Пордим като собственик на три разорани имоти в с. Тотлебен (попадащи в ЗЗ BG0002096
"Обнова" и BG0000239 "Обнова - Караман дол") за възстановяване начина им на трайно
ползване – „пасище, мера“. Установено е, че в два от имотите част от земята се обработва. Ще
бъдат предприети действия за преустановяване на последното.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка по сигнал от МОСВ за ранен екземпляр от вида
Кафява мечка, прибран от лице от с. Лесидрен, общ. Угърчин. При проверката са проведени
разговори с жители на с. Лесидрен и е извършен оглед на района, в който е била забелязана
мечка. Не е установен нито един екземпляр от този вид.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на екземпляр от вида Оранжевокрила амазона,
включен в Приложение Б към Регламент (ЕО) №338/97, находящ се в гр. Плевен, във връзка с
издаване на регистрационна карта.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка в ЗМ "Кайлъка", землище гр. Плевен за спазване на
условията в Разрешително №696/2017 г. на МОСВ за защитени видове прилепи. По време на
проверката са наблюдавани прилепи в подземно убежище, без да бъдат улавяни. Нарушения на
условията от разрешителното не са установени.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитено дърво от вида Летен дъб, в центъра на
гр. Плевен. Установено е, че до дървото е направен изкоп с цел строителство, което е
съгласувано от РИОСВ – Плевен, но при обявено отстояние на 6 м от вековното дърво. Дадено
е предписание за преустановяване на изкопните работи и възстановяване на терена на
разстояние 6 м от стъблото на дървото чрез запълване на изкопа с почва.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на два размножени екземпляра от вида Елен
лопатар в гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, във връзка с издаване на регистрационна карта
по Закона за защита на животните.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През октомври 2019 г. са извършени общо 6 комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда. Дадени са 8 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 за намерен в безпомощно състояние в с. Галата,
общ. Тетевен, екземпляр от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Горска улулица. Птицата
е изпратена във ветеринарна клиника "Добро хрумване", гр. София.
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Извършена е 1 бр. извънредна проверка по сигнал с вх.№ОИК-3-108/21.10.2019 г. на
РИОСВ-Плевен за наличие на сурова одрана меча кожа в дома на лице от с. Черни Осъм, общ.
Троян. За сигнала е уведомено Районно управление – гр. Троян към Областна Дирекция на
МВР – гр. Ловеч, тъй като са налице данни за престъпление от общ характер (по чл. 278д от
Наказателния кодекс) (Кафявата мечка е защитен вид по Приложение №3 от Закона за
биологичното разнообразие, означен със знак (*). При проверката на място експерти на РИОСВ
– Плевен са установили 11 препарирани екземпляра от защитени видове животни – дива котка,
калугерица, скален орел, малък ястреб, обикновен мишелов, червеноклюна потапница и др.,
които са без документи за произход и начин на придобиване. На лицето е съставен акт за
административно нарушение.
Бизнеса
- Издадени са 7 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 3
решения за прекратяване на процедура.
- Проведени са процедури по 8 уведомления на общини, във връзка с въвеждане на мерки
за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на улици, паркове и площади, детски
градини и училища, и други.
- По Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 е постъпило едно уведомление за
закупуване на активи за модернизиране на рибовъдно стопанство.
- Приложение – таблична част.
- Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (в т.ч. 1 – ОВОС, 7 – не подлежи). По 74 уведомления е преценено, че не попадат
в обхвата на ЗООС.
АУАН и наказателни постановления
Съставен е АУАН №020/22.10.2019г. на физическо лице от с.Черни Осъм – за това, че
притежава общо 11 препарирани екземпляра от 9 защитени вида 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 . Нарушение на чл.38, ал.1, т. от ЗБР;
Издадени са следните наказателни постановления:

НП №019/03.10.2019г. на физическо лице от гр.Ябланица – за това, че нерегламентирано
третира отпадъци, съхраняние, складиране на отпадъци – кабели и пластмаси около 8куб. и
около 50 кг. медни мленки, като за извършване на дейностите няма издадено разрешително
съгл.чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 2000 лв. Нарушение на чл.35, ал.1, т.1
във вр.чл.133, ал.4, т.1 от ЗУО.
Влезли в сила наказателни постановления:

НП №017/18.09.2019г. на физическо лице от гр.Луковит – за това, че като
билкозаготвител е събрал 40 кг в свежо състояние лист липа, за която билка няма позволително
за ползване, издадено по чл.22 от ЗЛР. Размерът на наказанието е 150 лв. Нарушение на чл.21,
ал.2 и ал.5 във вр.чл.72, ал.1 от ЗЛР.

НП №019/03.10.2019г. на физическо лице от гр.Ябланица – за това, че нерегламентирано
третира отпадъци, съхраняние, складиране на отпадъци – кабели и пластмаси около 8куб. и
около 50 кг. медни мленки, като за извършване на дейностите няма издадено разрешително
съгл.чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 2000 лв. Нарушение на чл.35, ал.1, т.1
във вр.чл.133, ал.4, т.1 от ЗУО.
Издадено е едно наказателно постановление №И-9-124-1/25.10.2019г. от директора на
РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на „Клеърс” ЕООД, с.Черковица (за
промишлена инсталация за производство на хартия, находяща се в с.Черквица, общ.Никопол).
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Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект,
които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в
разрешителното за заустване, издадено но дружеството. Размерът на месечната текуща санкция
е 119,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Протоколите от лабораторни изпитвания са
получени в РИОСВ-Плевен с вх.№5147 от 19.09.2019г. Констативният протокол за
установяване на замърсяването №В-ВН-76 от 10.10.2019г. на РИОСВ-Плевен. Предложението
за налагане на санкция (вх.№ 5147 (2)/11.10.2019г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено
(представено) в сроковете по чл.12, ал.7 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 емисионнни норми и ограничения. Наказателното
постановление №И-9-124-1/25.10.2019г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в
деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№5147(3)/25.10.2019г.
Обществеността
 Вследствие на проведения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния
период няма констатирани случаи на дейности от промишлени предприятия и
обекти, създаващи предпоставки или водещи до аварии или 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 август са постъпили и обработени 6 бр. основателни сигнала, като 1 от
тях са изпратен по компетентност до други държавни и общински структури.
Приложение – таблична част.
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