ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
за месец септември 2016 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:
През месец септември са извършени 113 проверки на 108 обекта, в т.ч. 66 планови
и 47 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 51 предписания
за отстраняване на констатирани нарушения, от които 9 при планови проверки и 42 при
извънредни. От извършените проверки, 12 са комплексни, от които 2 планови на обекти с
издадено комплексно разрешително и 10 - комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД). От извършените КПКД проверки, 8 са планови и 2 са извънредни. Дадени са 11 предписания за привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Извънредните проверки са във връзка с
постъпила в РИОСВ Плевен жалба за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от животински произход и мръсна вода от заклани животни. За привеждане дейността в съответствие с нормативните изисквания са дадени 4 предписания. Направена е и една извънредна комплексна проверка за последващ контрол по изпълнение на предписания в
обект, проверяван по жалба. Освен проверката на предписанията, издадени за привеждане
в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух, обектът е проверен и по
Закона за управление на отпадъците и Закона за водите.
За констатирани административни нарушения през месец септември 2016г. е съставен 1 АУАН. Издадени са шест наказателни постановления. Влезли в сила са четири
наказателни постановления.
Издадени са 3 заповеди за намаляване на текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух.
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 2700 лв., от
които 700 лв. от физически лица и 2000 лв. от юридически лица – „Динимекс“ ООД
(предприятие за производство на маси и столове от масивна дървесина в гр.Троян) – 1500
лв. и ЕТ ”Пенка Иванова-ЦИВ-Станимир Петров” (собственик на магазин в гр. Червен
бряг) – 500 лв. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер на 482,31 лв.
Суми в размер на 10 182,23 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на
чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили приходи от
наложените санкции са: община Троян (7776,42 лв.), община Долни Дъбник (1484,22 лв.),
община Долна Митрополия (742,61 лв.), община Ловеч (60,58 лв.), община Плевен (54,40
лв.) и община Кнежа (64 лв.).
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 9 сигнала и 2 жалби. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са основателни, два са неоснователни, пет са изпратени за предприемане на действия по компетентност.
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Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
 Със Заповеди РД №№0521/14.09.2016 г. и 0522/14.09.2016 г. на директора на РИОСВ Плевен на 27.09.2016 г. и 28.09.2016 г. е извършено спиране и пломбиране на технологичните съоръжения в „Петролна база Сомовит”, с. Сомовит и “Петролна база Левски”, гр. Левски до изпълнение на задължението на „Литекс“ АД, гр. София да подаде до
Директора на РИОСВ Плевен актуализирани доклади по чл.105, ал.1, т.5 от ЗООС;
 Проведено е заседание на Експертен екологичен съвет при РИОСВ – Плевен по
Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на Община Летница. 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 Летница;
 Стартирали са консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО за Общ устройствен план
на Община Априлци;
 Внесен е за оценка качеството ДОВОС за „Животновъдна ферма за отглеждане на
бройлери (70000) в ПИ 75112.42.4, с. Умаревци“;
 Мониторинг и анализ на получените резултати, по компонент „въздух” и фактор
„шум” - изготвени са 7 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ на емисии. Проверени са 14 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 55 източника (горивни и технологични);
 Взето е участие в заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие – Ловеч;
 Както всеки месец, така и през м. септември, в РИОСВ - Плевен са постъпили 98
уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за
сечи в държавни, общински и частни гори.
Tекущ контрол:
 По Заповед № РД-435/29.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за
извършване на съвместни проверки от Басейнови дирекции и РИОСВ за спазване на условията по издадени разрешителни и изискванията на екологичното законодателство, са
направени 22 проверки на действащи ВЕЦ в обхвата на РИОСВ – Плевен и БД „Дунавски
район“. Не са констатирани съществени отклонения или нарушения на екологичното законодателство;
 По заявление за достъп до обществена информация на 27.09.2016 г. е направена
извънредна проверка на „АЕЦ Белене“. Констатирано е, че издадените разрешителни по
Закона за водите са актуални (с краен срок на действие: 13.12.2019 г., 06.07.2021 г.,
21.10.2025 г.), а по издадените разрешения за строеж по Закона за устройство на територията има изградени няколко обекта от спомагателни и поддържащи дейности, необходими за осъществяването на ИП, за което е издадено Решение по ОВОС № 18-8/ 2004 г.;
 Извършени са проверки на 14 обекта, подлежащи на контрол за ограничаване емисиите на летливи органични съединения от разтворители;
 Проверени са 8 обекта и дейности, свързани с употребата на флуорирани парникови газове;
 В рамките на специализирана полицейска операция съвместно със служители на
ОД на МВР Плевен и Ловеч, ТД на НАП Плевен и Инспекция по труда Плевен са извършени 17 проверки на автосервизи по спазване изискванията на Закона за управление на
отпадъците;
 Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от
които: 8 - на обекти с разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден
обект, 9 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО.
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Засилен последващ контрол:
 През отчетни период са извършени 13 проверки за осъществяване на последващ
контрол по дадени предписания. Установено е, че дадените предписания са изпълнени.
„Велде България“ АД е разработило и изпълнява програма за намаляване емисии от организирани източници. Почистени са констатирани в предходен период локални замърсявания с отпадъци извън територията на общинско депо в гр. Пордим и гр. Тетевен. Установено е и че дадените предписания за 4 склада за негодни ПРЗ с неизяснена собственост са
изпълнени от кмета на общината. Три от складовете са включени в 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.
В резултат на съвместните усилия на РИОСВ Плевен, Община Плевен и служители на ОД
на МВР Плевен е прекратена дейността на още две незаконна „автоморги“, разположени в
частни общински терени на територията на гр. Плевен. Отстранени са сухи клони на защитени вековни дървета в гр. Плевен, до църквата Св. Параскева и до църквата „Св. Николай“.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец септември 2016 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в общо 44 проверки ( 39 по компонент „въздух” и 5 проверки по фактор
„шум”) в 41 обекта. Съставени са 39 протоколи, в т.ч. 29 протоколи от индивидуални проверки, 4 протоколи от проверки в рамките на комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда, 2 проверки на обекти с издадено КР, 4 проверки
на обекти с поставени условия в издадени решения по ОВОС.
От извършените 44 проверки, 41 са планови и 3 са извънредни, от които 2 проверки
за последващ контрол и една комплексна проверка на нов обект.
При проверките е издадено едно предписание за извършване на СПИ на ЛОС, което
е изпълнено.
Изготвени са 7 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени
СНИ на емисии.
Проверени са 14 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 55 източника (горивни и технологични). От тях, за 2 източника са установени превишения на съответните норми за допустими емисии. Дружествата, стопанисващи посочените 2 източници, са с наложени текущи санкции. За тях е констатирано намаление на превишенията
и са направени предложения за намаляване на санкциите.
През отчетния период няма съставени АУАН за нарушение изискванията на ЗЧАВ
или ЗЗШОС. Внесени са 2 предложения за намаляване размера на наложени текущи санкции, поради намаляване на наднормено замърсяване на въздуха.
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 контролни измервания на показатели за
шум в околната среда в 2 обекта. Не са констатирани превишения на приложимите гранични стойности.
Във връзка с предстоящо преразглеждане и актуализация на стратегическата шумова
карта на гр. Плевен и плана за действие към нея, на Община Плевен е представена актуална информация и данни от мониторинг на промишлените източници на шум.
Взето е участие в един екологичен експертен съвет на РИОСВ – Плевен и в една работна среща на експерти от МОСВ, ИАОС и РИОСВ по прилагане на нормативните актове за контрол на шума в околната среда.
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Води
През м. септември са направени общо 11 планови проверки, от които 5 индивидуални проверки на обекти, формиращи отпадъчни води, взето е участие в 4 КПКД и в 2
проверки на инсталации с комплексно разрешително. При проверките са взети проби от
отпадъчни води от 2 обекта, включени в утвърдения списък на обектите, формиращи отпадъчни води, за изпитване от РЛ Плевен.
През периода експертите са участвали в 2 извънредни КПКД, при които е дадено 1
предписание.
През м. септември в РИОСВ Плевен са получени протоколи от проведения контролен мониторинг на 5 обекта, включени в утвърдения списък на обектите за 2016 г. Не са
установени превишения на ИЕО по изпитваните показатели на отпадъчни води от Златна
Панега Цимент АД, ПСОВ гр.Ябланица, ПСОВ гр.Луковит. Изготвени са 2 преписки 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. Направено е предложение да не се налага текуща санкция на Литекс моторс АД поради намаляване на замърсяването. Взето е участие в
1 ДПК. През отчетния период не са съставяни АУАН по Закона за водите.
Почви
През м. септември 2016 г. е извършена 1 планова проверка по документи. Взето е
участие в:
 4 планови проверки на минни обекти с издадени решение по ОВОС или с преценка
за необходимостта от ОВОС. Не е констатирано неизпълнение на условия, касаещи компоненти почви и земни недра;
 1 планова проверка на обект с издадени комплексно разрешително (КР). Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са изпълнени;
 в Екологичен експертен съвет в РИОСВ-Плевен;
 в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Ловеч.
По ЗУО са извършени 2 извънредни проверки на складове за негодни ПРЗпоследващ контрол по изпълнение на предписания за обезопасяване на същите, извършване на ремонт на покрива, възстановяване целостта на телена ограда и поставяне на знаци за опасност. Констатирано е, че предписанията са изпълнени.
Биологично разнообразие и НЕМ
Акценти в контролната дейност с отношение към биологичното разнообразие и
НЕМ през м. септември
 Както всеки месец, така и през м. септември в РИОСВ - Плевен са постъпили 98
уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за
сечи в държавни, общински и частни гори;
 Издадени са 177 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. септември 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 резервати „Китка“ и „Милка“. Нарушения не са установени;
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 Извършена е извънредна проверка на природна забележителност „Карлуковски
карстов комплекс-пещера Проходна“, земл. с. Карлуково, общ. Луковит, на съгласувана от
РИОСВ - Плевен дейност - снимки на филм в пещерата. Нарушения при извършване на
снимачната дейност не са установени;
 Извършени са две извънредни проверки по сигнал ОИК-3-61/10.09.2016 г. за отсечено защитено дърво в с. Староселци, общ. Искър. Извършителят на нарушението не е
установен. Ще бъдат предприети действия за предлагане на дървото за заличаване със заповед на МОСВ;
 Извършена е извънредна проверка по сигнал №ОИК-3-58/07.09.2016 г. на защитено вековно дърво от вида Летен дъб, находящо се в гр. Червен бряг, кв. 6. При проверката
е констатирано, че дървото е в лошо здравословно състояние и представлява опасност за
съседните сгради и живущите в тях. Предприети са действия за предлагане на дървото за
заличаване със заповед на МОСВ;
 Извършени са извънредни проверки за изпълнение на дадени предписания за отстраняване на сухи клони на защитени вековни дървета в гр. Плевен, до църквата Св. Параскева и до църквата „Св. Николай“. Предписанията са изпълнени;
 Извършена е 1 извънредна проверка на екземпляр от защитен вид - Бухал, от Приложение №3 на ЗБР. Екземплярът е прострелян и е оставен на мястото, където е намерен в землището на гр. Гулянци;

Извършена е извънредна проверка на овощна градина в землището на гр. Априлци, кв. Острец относно нанесени щети от кафява мечка. След представяне на необходимите документи от лицето, собственик на овощната градина, ще бъде направено предложение до МОСВ за изплащане на щетите;
 Извършена е извънредна проверка съвместно с РДГ-Ловеч по сигнал ОИК-354/31.08.2016 г. за нерегламентирано отглеждане на две сърни в двора на заведение до
стената на яз. Сопот. Тъй като лицето, отглеждащо сърните, не представи документ за
техния произход и собственост (което е необходимо за предприемане на действия по Закона за защита на животните), е уведомена РДГ-Ловеч за предприемане на действия по
Закона за лова и опазване на дивеча;
 Постановени са 21 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 177 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.
Отпадъци
През отчетния период са извършени 44 индивидуални проверки на 44 обекта, от
които 12 планови и 32 извънредни. От извършените планови проверки,
 7 са за осъществяване на контрол по изпълнение на условия в издадени разрешителни и регистрационни документи и
 1- на фирма, подизпълнител на организация по оползотворяване на ИУЕЕО.
От извършените извънредни проверки,
 17 са в рамките на специализирана полицейска операция съвместно със служители
на ОД на МВР Плевен и Ловеч, ТД на НАП Плевен и Инспекция по труда Плевен за осъществяване контрол на автосервизи по спазване изискванията на Закона за управление на
отпадъците;
 4 са на членове на организации по оползотворяване на МРО в изпълнение нареждане на МОСВ;
 8 са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания. При осъществения последващ контрол е установено: почистени са констатирани в предходен период
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локални замърсявания с отпадъци извън територията на общинско депо в гр. Пордим и гр.
Тетевен. Установено е и че дадените предписания за 4 склада за негодни ПРЗ с неизяснена собственост са изпълнени от кмета на общината. Три от складовете са включени в 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. В резултат на съвместните усилия на РИОСВ Плевен, Община Плевен
и служители на ОД на МВР Плевен е прекратена дейността на още две незаконна „автоморги“, разположени в частни общински терени на територията на гр. Плевен;
 2 са във връзка с подадени заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци;
 1 - по постъпил сигнал за формиране на незаконно сметище в микроязовир (празен) в с. Борима. По постъпилия сигнал са предприети действия в изпълнение на Заповед
№РД-651/29.09.2015 г. на МОСВ за координация и комуникация между РИОСВ и БД за
съвместни действия при извършване на проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Извършена е проверка на място. Установено е, че на
територията на микроязовир (недействащ), има локално замърсяване с около 20 куб.м
смесени отпадъци. На кмета на Община Троян са дадени предписания за предприемане на
мерки за недопускане формирането и запалването на локални замърсявания с отпадъци и
почистване на констатираните отпадъци на територията на с. Борима в срок до
30.09.2016г. В РИОСВ Плевен е постъпила информация за изпълнение на предписанията.
Предстои проверка на място за осъществяване на последващ контрол.
Взето е участие и в 10 комплексни проверки, от които 8 - по повече от един компонент или фактор на околната среда и 2 - на обекти с издадено комплексно разрешително. При проверките са дадени 43 предписания. Две от проверките са на обекти с издадени
документи по чл.35 от ЗУО.
Издадени са 6 заповеди за прекратяване експлоатацията на общински депа за битови отпадъци в гр. Плевен, гр.Долни Дъбник, гр.Долна Митрополия, гр.Искър, 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 3 комисии:
 Комисия за приемане на етап от биологичната рекултивация на депо Летница по
договор за обект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в гр.Летница“,
финансиран от ПУДООС, включващ отгледни мероприятия на рекултивираните площи
през втората година;
 Комисия за приемане на IIІ - междинен етап от изпълнение на „Проект за закриване и рекултивация на старо градско сметище, гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС,
включваш разриване на пластове и уплътняване, доставка и полагане на фолио, изграждане на резервоар за инфилтрат и опорна дига, предепониране на отпадъците преди запечатване“;
 Комисия за отчитане реализиран проект от НК "Чиста околна среда", финансиран
от ПУДООС.
Издадени са 5 документа по реда на чл.35 от ЗУО - от които 2 решения за изменение и допълнение на разрешения за дейности с отпадъци (1 чрез правоприемство по Търговския закон), 1 регистрационен документ за третиране на отпадъци и 2 - за транспортиране. Извършена е класификация на 60 отпадъка на 14 фирми-генератори. Изготвени са 2
становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъци.
Химикали
Извършени са 5 проверки, от които 2 КПКД по спазване на законодателството по
химикали, 2 извънредни по предотвратяването на големи аварии и 1 по ЗОПОЕЩ. За отчетния период са дадени 3 предписания - 2 бр. за оценка за класификация по чл.103, ал.1
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от ЗООС и 1 бр. по ЗОПОЕЩ. През септември е съставен и връчен 1 АУАН и са приложени 2 ПАМ на съществуващи обекти с нисък рисков потенциал.
Във връзка с неизпълнение на задължения на „Литекс” АД, гр. София като оператор на съществуващи предприятия с нисък рисков потенциал – „Газохранилище Литекс“,
гр. Ловеч, „Петролна база Сомовит“, с. Сомовит и „Петролна база Левски“, гр. Левски за
актуализация на документите по реда на Глава 7, Раздел І от ЗООС, РИОСВ Плевен предприе следните админастративнонаказателна и принудителни административни мерки към
оператора:
1. Съставен е и е връчен на представляващия дружеството „Литекс” АД АУАН №
026/14.09.2016 г. за нарушение на чл.166, т.3 от ЗООС - неизпълнение на дадено предписание на РИОСВ Плевен за подаване до министъра на околната среда и водите на допълнени и коригирани уведомления за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС на горепосочените обекти;
2. „Литекс” АД, гр. София като оператор на съществуващи предприятия с нисък рисков
потенциал - „Газохранилище Литекс“, гр. Ловеч, „Петролна база Сомовит“, с. Сомовит и
„Петролна база Левски“, гр. Левски не подаде до Директора на РИОСВ Плевен актуализирани доклади за политика за предотвратяване на големи аварии, изискван с чл.105, ал.
1, т.5 и чл.106, ал.1 от ЗООС в срока, указан в параграф 25 на Преходните и заключителни
разпоредби на ЗООС – до 1 юни 2016 г., както и към датата на проверка в деловодната
система на РИОСВ Плевен - 09.09.2016 г.
Издадени са Заповеди на Директора на РИОСВ Плевен за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на предприятия с нисък рисков потенциал - „Газохранилище Литекс“, гр. Ловеч, „Петролна база Сомовит“, с. Сомовит и „Петролна база
Левски“, гр. Левски. Заповедите са връчени на представляващия дружеството за сведение
и изпълнение.
Със Заповеди РД №№0521/14.09.2016 г. и 0522/14.09.2016 г. на директора на РИОСВ Плевен на 27.09.2016 г. и 28.09.2016 г. се извърши спиране и пломбиране на технологичните съоръжения в „Петролна база Сомовит”, с. Сомовит и “Петролна база Левски”,
гр. Левски до изпълнение на задължението на „Литекс“ АД, гр. София да подаде до Директора на РИОСВ Плевен актуализирани доклади по чл.105, ал.1, т.5 от ЗООС. Със Заповед РД 0546/28.09.2016 г. на директора на РИОСВ Плевен на 17.10.2016 г. ще се извърши
пломбиране и на „Газохранилище Литекс“, гр. Ловеч.
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 122 уведомления за ИП/П/П (в т.ч. 18 за общински пътища, 10 за ремонт на улици, 30 за ремонт
на читалища, училища, 5 за сгради за енергийна ефективност), 3 искания за преценяване
необходимостта от ОВОС, 1 доклад по ОВОС. Издадени са 1 Становище по ЕО на ОУП
на Община Летница, 8 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 Решения
за прекратяване на процедури. Изготвени са 7 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста, раздел ІІ – ОВОС на ЗООС, 1 - че не може да се проведе процедура.
По 98 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По процедурите са получени общо 26 становища (16 от БДДР и 11 от РЗИ).
По Заповед № РД-435/29.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за
извършване на съвместни проверки от Басейнови дирекции и РИОСВ за спазване на условията по издадени разрешителни и изискванията на екологичното законодателство, са
направени 22 проверки на действащи ВЕЦ в обхвата на РИОСВ – Плевен и БД „Дунавски
район“. Не са констатирани съществени отклонения или нарушения на екологичното законодателство.
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По заявление за достъп до обществена информация на 27.09.2016 г. е направена
извънредна проверка на „АЕЦ Белене“. Констатирано е, че издадените разрешителни по
Закона за водите са актуални (с краен срок на действие: 13.12.2019 г., 06.07.2021 г.,
21.10.2025 г.), а по издадените разрешения за строеж по Закона за устройство на територията има изградени няколко обекта от спомагателни и поддържащи дейности, необходими за осъществяването на ИП, за което е издадено Решение по ОВОС № 18-8/ 2004 г.
Извършени са и 9 проверки по плана за контролна дейност на РИОСВ Плевен за
2016 г.
През м. Септември, 2016 г. е проведено заседание на Експертен екологичен съвет
при РИОСВ – Плевен по Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на
Община Летница. 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 Летница.
Стартирали са консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО за Общ устройствен план
на Община Априлци. Внесен е за оценка качеството ДОВОС за „Животновъдна ферма за
отглеждане на бройлери (70000) в ПИ 75112.42.4, с. Умаревци“.
Комплексни разрешителни
През отчетния период са извършени 2 проверки на обекти с издадени комплексни
разрешителни:
1. Златна Панега Цимент АД - планова проверка на Инсталация за производство на циментов клинкер;
2. Регионално депо гр.Троян Община Троян - планова проверка на Регионално депо за
неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци. Дадени са две предписания във връзка
с изпълнение на условията в КР .
Взето е участие в работна среща в гр. Ловеч с експерти от МОСВ, ИАОС и РИОСВ.
НП и ПАМ
За констатирани административни нарушения през месец септември 2016г. е съставен 1 АУАН. Издадени са шест наказателни постановления. Влезли в сила са четири
наказателни постановления.
Съставен е 1 АУАН:
 АУАН № 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.
Издадени са следните наказателни постановления:
 НП 020/07.09.2016г. на „Динимекс” ООД, предприятие за производство на маси и
столове от масивна дървесина в гр.Троян, не е подало заявление за вписване в публичния
регистър на инсталациите, работещи с разтворители, с което е в нарушение на чл.30л, ал.3
от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което е наложена имуществена санкция в
размер на 1000 лв.;
 НП 021/07.09.2016г. на „Динимекс” ООД, гр.Троян е допуснало неорганизирано
изпускане в атмосферния въздух на емисии от работата на лакови кабини за нанасяне на
покрития върху мебелни детайли, с което е в нарушение на чл.11, ал.1 и ал.2 във вр. чл.35
от ЗЧАВ, с което е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 НП 022/08.09.2016г. на „Асет Мениджмънт България” ЕООД, гр.София (собственик на хотел в с. Чифлик) не е провело собствен мониторинг на отпадъчни води за 2015г.,
с което е в нарушение на чл.174, ал.1, т.2 от Закона за водите, с което е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.;
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 НП 023/10.09.2016г. на Николина Цветанова Вълчева, която съхранява в собствен
имот 24 излезли от употреба моторни превозни средства, които не е предала на площадка
за съхранение или в център за разкомплектоване, с което е нарушила чл.133, ал.1, т.3 от
Закона за управление на отпадъците, с което е наложена глоба в размер на 300 лв.;
 НП 024/10.09.2016г. на ЕТ ”Пенка Иванова-ЦИВ-Станимир Петров” (собственик
на магазин в гр. Червен бряг) е изложил на публично място два препарирани екземпляра
от защитени видове, включени в Приложение №3 към чл.37 на Закона за биологичното
разнообразие, с което е нарушил чл.38, ал.1, т.7 от ЗБР, с което е наложена имуществена
санкция в размер на 500 лв. ;
 НП 025/26.09.2016г. на „Аспарухов вал” ЕООД, гр.Кнежа е допуснало отпадъчните
води на изход ПСОВ Кнежа /стопанисвана от дружеството/ да не отговарят на ИЕО, определени в разрешителното за заустване, с което е в нарушение на чл.48, ал.1, т.3 от ЗВ, с
което е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв .
Влезли са в сила следните наказателни постановления:
 НП 020/07.09.2016г. на „Динимекс” ООД;
 НП 021/07.09.2016г. на „Динимекс” ООД;
 НП 018/26.07.2016г. на „Старт Керамик“ ООД;
 НП 024/10.09.2016г. на ЕТ ”Пенка Иванова-ЦИВ-Станимир Петров”.
Издадени са 2 заповеди за прилагане на ПАМ – Заповед №РД 0521/14.09.2016г. и
Заповед №РД 0522/14.09.2016г., изразяващи се в спиране на производствена дейност на
предприятие с нисък рисков потенциал „Газохранилище –Литекс“, гр.Ловеч на оператор
„Литекс“ АД, гр.София и пломбирането му до изпълнение на задължение за подаване на
актуализиран доклад по чл.105, ал.1, т.5 от ЗООС.
Намалени са 3 текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух, както следва:
 „Марица Олио“ АД /производство на растителни масла/ от 450.00 лв. на 75.00 лв.;
 „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД /строителство, ремонт и поддържане на пътища/ от 71.00
лв. на 17.00 лв.;
 „Велде България“ АД /производство на плочи/ от 4 837лв. на 290лв.
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект:
НП № И-9-112-1 от 26.09.2016г. на „Ракита-Р“ ЕООД, с което се налага текуща
санкция в размер на 3 973.00 лв.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
 Издадени са 6 заповеди за прекратяване експлоатацията на общински депа за битови отпадъци в гр. Плевен, гр.Долни Дъбник, гр.Долна Митрополия, гр.Искър, 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 3 комисии, свързани с подобряване състоянието на околната среда:
 Комисия за приемане на етап от биологичната рекултивация на депо Летница по договор за обект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в гр.Летница“, финансиран от ПУДООС, включващ отгледни мероприятия на рекултивираните площи през
втората година;
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 Комисия за приемане на IIІ - междинен етап от изпълнение на „Проект за закриване и
рекултивация на старо градско сметище, гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС, включваш
разриване на пластове и уплътняване, доставка и полагане на фолио, изграждане на резервоар за инфилтрат и опорна дига, предепониране на отпадъците преди запечатване“;
 Комисия за отчитане реализиран проект от НК "Чиста околна среда", финансиран от
ПУДООС.
Бизнеса
 За периода са процедирани 63 инвестиционни предложения (ИП) по Програма за
развитие на селските райони, Национална програма за енергийна ефективност и други;
 Изготвени са писма по 6 уведомления за ИП, попадащи в обхвата на Приложение
№ 2 на ЗООС, и 1 писмо, че не може да се проведе процедура (подновяване на разрешително);
 Издадени са крайни актове – 1 Становище по ЕО, 8 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 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 решения на РИОСВ – Плевен;
 Постановени са 21 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 177 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 5 документа по реда на чл.35 от ЗУО - от които 2 решения за изменение и допълнение на разрешения за дейности с отпадъци (1 чрез правоприемство по Търговския закон), 1 регистрационен документ за третиране на отпадъци и 2 - за транспортиране. Извършена е класификация на 60 отпадъка на 14 фирми-генератори. Изготвени са 2
становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъци;
 Взето е участие в 1 ДПК за строеж: „Ремонтно възстановителни работи на хидротехническо съоръжение - преливник на язовир Николаево 5“
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 ФПЧ 10
през предходния месец, 4 прессъобщения и др.
По повод седмицата на мобилността, 16 до 22 септември РИОСВ – Плевен и
БДДР – Плевен организираха инициативи в три учебни заведения в Плевен. През тези дни
бяха проведени екологични дискусии и презентация под мотото на кампанията тази година – „Интелигентно придвижване. Силна икономика“. На учениците от НУ „Единство“
бяха раздадени светлоотразители за ученическите им раници, тефтерчета и линейки. С
учениците от ОУ „Васил Левски“ се проведе дискусия във връзка със Седмицата на мо-
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билността. Бяха им раздадени светлоотразители за раниците им. В НУ „Отец Паисий“ бе
представена презентация с цел да се обясни на децата ползите от инициативата.
Приложение – таблична част.
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