ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през септември 2020 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от
извършената контролна дейност:
През септември 2020 г. са извършени 110 проверки на 104 обекта, в т.ч. 76 планови проверки
на 70 обекта и 34 извънредни проверки на 34 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени
52 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от
които 45 при планови проверки и 7 при извънредни. От извършените проверки, 6 са комплексни
проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД). Направени са и 8
проверки по сигнали.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
Във връзка с Заповед РД-128/10.02.2020 на МОСВ и указания, дадени с писмо на МОСВ изх.
№ 95-00-3812/21.08.2020 г. експерти от РИОСВ-Плевен извършиха през месец септември регулярен,
контрол за наличие на нерегламентирани замърсявания в общините Ябланица, Пордим и Долна
Митрополия. Съставени са констативни протоколи. За констатирано нерегламентирано замърсяване
в землището на с. Биволаре, общ. Долна Митрополия е издадено предписание за почистване, което е
изпълнено в рамките на месеца.
Участия на експерт от РИОСВ – Плевен в 2 бр. Програмни съвети за оценка и управление на
качеството на атмосферния въздух (КВА) при Община Плевен и Община Никопол, за разглеждане на
проекти за актуализиране на общинските програми за постигане нормите за КАВ по показател
ФПЧ10, за периода 2021 – 2025 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.
Засилен превантивен контрол:
- През м. септември са постановени 18 бр. Решения, от които 15 бр. по чл. 18, 3 бр. по чл. 2, ал.
5 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 79 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. септември в РИОСВ - Плевен са постъпили 59 бр. уведомления за Горскостопански
програми и План-извлечения за сеч.
- Издадени са 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 1бр.
решение за прекратяване на процедура.
- Изготвени са общо 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (в т.ч. 3 – ОВОС). По 72 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.
Tекущ контрол:
Направени са 82 бр. проверки за месец август по Плана за контролна дейност.
Извършени са планови проверки по спазване на условия в издадени разрешителни и
извънредни проверки по писма на МОСВ, на ОД на МВР и проверки по подадени сигнали.
Последващ контрол:
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Извършена е проверка на изпълнението на 3 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
септември 2020 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 28 бр. проверки (23 бр. по компонент „въздух”, 4 бр. проверки по
фактор „шум” и 1 бр. по фактор „изменение на климата“) в 24 бр. обекти. Съставени са 24 бр.
протоколи, в т.ч. 19 бр. протоколи от индивидуални проверки, 2 бр. протоколи от проверки в рамките
на КПКД, 3 бр. проверки на обекти с КР. От извършените 28 бр. проверки, 26 бр. са планови и 2 бр.
извънредни проверки за присъствие на СПИ.
Издадени са три предписания.
През отчетния период са получени и оценени 4 бр. доклади от СПИ на емисии на замърсители
(горивни и технологични) за 12 бр. източници.
Експертите от направление ОЧАВ са участвали в 3 бр. държавни приемателни комисии.
Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ на
емисии.
Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади:
- 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.
Изготвени са 11 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по
преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР.
Акценти за месец септември 2020 г.:
Води
През м.септември са извършени/взето е участие в 18 бр. планови проверки, от които:
- 14 бр. индивидуални проверки на обекти, формиращи отпадъчни води,
- 1 бр. участие в КПКД,
- 3 бр. участие в КПКЗ.
Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от 2 обекта, в изпълнение на Заповед
№РД-962/20.12.2019 г. на МОСВ.
През отчетния период са направени 9 бр. извънредни проверки – 7 бр. по компонент Води, 2 бр.
по фактор отпадъци. Проверките са както следва:
- 4 бр. по постъпили сигнали;
- 2 бр. за санкция;
- 1 бр. проверка на ВЕЦ Луковит, по искане на БДДР;
- 1 бр. последващ контрол (отпадъци);
- 1 бр. по писмо изх. №95-00-3812/21.08.2020 г. на МОСВ (отпадъци).
Във връзка с постъпилите в РИОСВ Плевен сигнали е направена организация за извършване на
проверки съвместно с БДДР, РЛ Плевен, съответната община. Изготвени са отговори до
сигналоподателите, водена е кореспонденция с други институции, които имат отношение към
сигналите – БДДР, ИАРА, РДНСК, съответната общини.
При проверките са дадени 13 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в
съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда.
През периода няма съставени АУАН по Закона за водите.
Направени са предложения за намаляване санкцията на „Кондов Екопродукция“ ЕООД и
прекратяване санкцията на „Пелтина“ ООД, предвид изчисления размер.
Акценти в контролната дейност на направление „води“ за м.септември са:
- 4 бр. извънредни проверки във връзка с постъпили сигнали.
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КПКЗ
През отчетния период са осъществени три планови проверки на оператори с КР, дадени са 4
предписания. Изготвени са доклади от извършени проверки на обекти с КР, становища по процедури
по ОВОС .
Химикали и екологични щети
Извършени са общо 8 бр. проверки, от които 6 бр. планови индивидуални проверки по
спазване на законодателството по химикали и 2бр. планови проверка по спазване на
законодателството за екологична отговорност. При извършените проверки не се констатираха
съществени нарушения. Дадени са 2бр. предписания за представяне на информация по Заповед №
РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите 1 бр. за предоставяне на информация
за наличие на вещества от регламент 850/2004 УОЗ в състава на използваните материали и 2 бр. за
изготвяне на оценка на по екощети. За спазване на законодателството на Регламент REACH са
проверени 3 бр. производители и 1 бр.потребител по веригата. Извършен е контрол по Регламент
850/2004 относно устойчивите органични замърсители.
През периода са изготвени доклади от извършените проверки, становища по процедури по
ОВОС, ЕО, КР, докладване на МОСВ относно проверен контрол на производители на дървени
въглища.
За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на
компоненти на околната среда.
Управление на отпадъците
Извършени са 20 индивидуални проверки (14 планови и 6 извънредни) по спазване
изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закон за опазване на околната среда.
Извършените индивидуални планови проверки,
9 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО;
3 са на общински програми за управление на отпадъците;
2 са на компостиращи площадки;
От извършените 6 извънредни проверки,
2 са по писмо на МОСВ;
1 е писмо на ОД на МВР;
1 е по сигнал;
2 са по последващ контрол
При извършените 20 индивидуални проверки са дадени 9 предписания.
Взето е участие и в 3 проверки по комплексно разрешително на повече от един компонент или
фактор на околната среда и в 4 бр. комплексни проверка по повече от един компонент или
фактор на околната среда., 3 бр. планови и една от тях е извънредна по сигнал. При проверките са
дадени 5 предписания.
През отчетния период е съставен 4 броя АУАН, два от тях са на физически лица и
и два броя са 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 физическо лице за неизпълнение на предписание по чл.
113, ал. 3, във връзка чл.156, ал.1 от ЗУО и 1 брой 1АУАН на физическо лице по чл.133, ал.3, т.3 ЗУО
за извършване на дейности с ИУМПС без разрешение във връзка чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО. Издадени
са и 7 броя документи на лица във връзка чл. 35 от ЗУО, заверени са 16 бр. работни листи за
класификация на отпадъците и 2 бр. отчетни книги за отпадъците.
Почви
През м. септември 2020 г. по компонент почви е извършена 7 бр. планови проверки –
индивидуални и в състава на комплексни проверки, в т. ч. 3 комплексна проверка по КПКЗ на обекти
с издадени комплексни разрешителни и 3 планови проверки по ОВОС: 2 по издадени решения по
ОВОС и 1 решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, като 2 от обектите са находища за
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добив на подземни богатства. Не са констатирани сериозни нарушения.
Издадени са: 1 предписание с неизтекъл срок за изпълнение, 2 предписани с писма на
кметовете на общините Луковит и Червен бряг за ремонти дейности с цел обезопасяване на
складовете за негодни ПРЗ в с. Карлуково и с. Ракита.
Участвано е в 1 комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи в ОД
Земеделие Плевен.
Изготвени са 2 становища с анализи на резултатите 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 17 вътрешни становища по процедури по ОВОС,
ЕО и КПКЗ, вкл. 1 становище, което е и по компонент земни недра.
ОВОС И ЕО

Акцент в дейността 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.
По по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4. "Инвестиции в
материални активи" от ПРСР са постъпили над 41 бр. уведомления за инвестиционни предложения,
планове и програми, които са приключено преди края на 14-дневния срок.
Проведени са процедури по 12 бр. 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.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 136 бр. уведомления за ИП/П/П/П, 5
искания за преценяване необходимостта от ОВОС, Пети доклад по контрол и наблюдение на
прилагането на условията и мерките при изграждането и въвеждането в експлоатация на обект
"Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо - сръбската граница", 1 бр. годишен доклад за ОУП.
Издадени са 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 1бр.
решение за прекратяване на процедура.
Изготвени са общо 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (в т.ч. 3 – ОВОС). По 72 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедури са получени общо 24 бр. становища (8 от БДДР, 16 от РЗИ).
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене, Плевен,
Тетевен и Угърчин.
Направени са 14 проверки за м. септември 2020 г., по Плана за контролна дейност за 2020г.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена територия - Природен парк "Персина"
(вкл. защитена местност "Персин") във връзка със съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ за почистване на
просека под ел. провод от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София. Нарушения не са
установени.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка по сигнал за нарушение - траншейно преминаване на
газопровод "Южен поток" през река Вит и прекомерна сеч на дървесно-храстова растителност в
защитени зони "Студенец" BG0000240 (двете) при реализирането на ИП "Изграждане на "Южен
поток", съгласувано с Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на МОСВ. Установено е, че описаните в
сигнала дейности са извършени на терен след като с писмо на МОСВ с изх. №ОВОС-5/11.09.2020 г.
до „Булгартрансгаз“ ЕАД траншейният метод е приет като вариант.
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 4 бр. извънредни проверки:
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- на разорани ливади (ПИ №43325.7.360, ПИ №43325.7.386, ПИ №43325.7.376, земл. с.
Лесидрен, общ. Угърчин), попадащи в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109, в
нарушение на режима, определен със заповед № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010
г.). На място е установено, че ПИ №43325.7.360 и ПИ №43325.7.376 вече не се стопанисват от лицата,
посочени от Държавен фонд „Земеделие“. За извършеното разораване на ПИ №43325.7.386 ще бъде
дадено предписание за преустановяване на нарушението;
- на ползване на пасища за ниви (ПИ № 72552.1.1, 72552.1.2, 72552.42.31, 72552.42.50, с.
Тодоричене), попадащи в защитени зони BG0000332 "Карлуковски карст" и BG0001014 "Карлуково",
в нарушение на режима, определен със заповед № РД-788/29.10.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр.
105/09.12.2008 г.). На място не е установено кой и кога е извършил нарушението.
Извършени са 6 бр. извънредни проверки на защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР):
- за намерени в безпомощно състояние екземпляри: 1 млад екземпляр от вида Осояд от
землището на с. Баховица, общ. Ловеч, 1 екземпляр от вида Бял щъркел от гр. Плевен, 1 екземпляр от
вида Сокол орко от землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, 1 екземпляр от вида Сокол
орко от гр. Плевен. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и
отглеждане.
- на екземпляр от вида Кафява мечка, в недобро здравословно състояние, в землището на с.
Черни Осъм, общ. Троян (по сигнал с вх. №ОИК-3-96/2020 г. на РИОСВ-Плевен); екземплярът е
оставен на място;
- на защитени видове в ЗМ „Коридорите“, с. Биволаре, общ. Д. Митрополия (във връзка с писмо
на МОСВ с вх. №4823/2020 г. на РИОСВ-Плевен) – установени са 10 екземпляра от вида Сива чапла;
нарушение на забраните, определени за защитените видове в Закона за биологичното разнообразие,
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 4 бр. извънредни проверки на видове от Приложения А и Б на Регламент (ЕО) №338/97,
изменен с Регламент (ЕС) №2019/2117, а именно:
- на находище на Есенно ботурче (Cyclamen hederifolium) (вид от Приложение Б), в природна
забележителност “Тектонски грабен - Калето”, с. Реселец, общ. Червен бряг. Нарушения не са
установени;
- на екземпляри от Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в с. Сопот, общ.
Угърчин. Нарушения не са установени;
- на ловни трофеи от Мечи павиан и Хартманова планинска зебра (видове от Приложение Б),
находящи се в с. Добродан, общ. Троян. Нарушения не са установени;
- за предлагане за продажба в OLХ.bg (специализиран интернет сайт за продажби) на
екземпляри от видове животни, включени в Приложения А и Б. Установено е, че се предлагат за
продажба Пирура молина, Зелена игуана, Пенантова розела, Обикновено нанду, Синьо-жълта ара. Ще
бъдат предприети действия за установяване самоличността на лицата, осъществяващи търговията с
тези видове, и произхода на екземплярите.
Извършена е 1 бр. планова проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен. Нарушения не са
устновени.
АУАН и наказателни постановления месец август 2020г.
Съставен е АУАН №051/01.09.2020г. на физическо лице от гр.Червен бряг - за това, че не
изпълнила предписание за преустановяване незабавно нерегламентираната дейност по съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС и предаване на лице с документ по чл.35 от ЗУО, като копие от
5

документите доказващи предаването да се представят в РИОСВ-Плевен. Нарушение на чл.113, ал.3
във вр. чл.156, ал.1 от ЗУО.
Съставен е АУАН №052/21.08.2020г. на „ТМ Груп 07“ ЕООД, с.Опанец - за това, че не
притежава регистрационен документ издаден от РИОСВ-Плевен за транспортиране на отпадък с код
19 12 04, който е преминал през ГКПП Видин на 22.05.2020г., в количество 20,81т. Нарушение на
чл.35, ал.3 във вр. чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО.
Съставен е АУАН №053/24.09.2020г. 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.
Съставен е АУАН №054/30.09.2020г. на „ПИК 2003“ ЕООД, с.Опанец - за това, че е
извършило транспортиране на отпадък с код 20 01 25, който не е вписан в регистрационен документ
издаден от РИОСВ-Плевен за транспортиране на отпадъци, който е преминал през ГКПП кулата на
15.09.2020г., в количество 23680кг. Нарушение на чл.35, ал.3 във вр. чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и
обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
Във връзка Заповед РД-128/10.02.2020 на МОСВ и писмо изх. № 95-00-3812/21.8.2020 са
извършени регулярни проверки за наличие на замърсени терени и участъци в общини на
територията, контролирана от РИОСВ-Плевен.
Извършени са извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от
защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 1 млад екземпляр от вида Осояд от землището на с.
Баховица, общ. Ловеч, 1 екземпляр от вида Бял щъркел от гр. Плевен, 1 екземпляр от вида Сокол
орко от землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, 1 екземпляр от вида Сокол орко от гр.
Плевен. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане.
Бизнеса
- Издадени са 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 1бр.
решение за прекратяване на процедура.
- По подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4. "Инвестиции в
материални активи" от ПРСР са постъпили над 41 бр. уведомления за инвестиционни предложения,
планове и програми, които са приключено преди края на 14-дневния срок.
- Проведени са процедури по 12 бр. 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.
- Изготвени са общо 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (в т.ч. 3 – ОВОС). По 72 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, 2 бр.
прессъобщения и др.
Приложение – таблична част.
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