ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през януари и февруари 2019 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и
резултати от извършената контролна дейност:
През януари и февруари, 2019 г. са извършени 71 проверки на 62 обекта, в т.ч. 39
планови проверки на 36 обекта и 32 извънредни проверки на 27 обекта. В рамките на
осъществения контрол са дадени 27 предписания за привеждане дейността на обектите в
съответствие с нормативните изисквания, от които 8 при планови проверки и 19 при
извънредни. От извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (КПКД).
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили двадесет и три сигнала. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна
дейност
Засилен превантивен контрол:

Изготвен План за контролната дейност през 2019 г.
- През м. януари и м. февруари са постановени 45 бр. Решения – 42 бр. по чл. 18 и 3
бр. 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. януари и м. февруари са издадени 250 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. януари и м. февруари в РИОСВ - Плевен са постъпили 160 бр. уведомления
за Горскостопански програми и План-извлечения за сеч.
Tекущ контрол:
- Извършена е извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр
от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) екземпляр от вида Обикновен
мишелов, намерен в гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч. Птицата е изпратена в
Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение.
Засилен последващ контрол:
През отчетния период са извършени 3 проверки за осъществяване на последващ
контрол по дадени предписания. Установено е, че:
- Извършена е планова относно изпълнение на предписание за разорано пасище в
защитена зона “Карабоаз” BG0000335. Предписанието е изпълнено – в пасището
не е извършвана оран.
 1 бр. проверка е извършена на предприятие на „Марица олио” АД за контрол
изпълнение на предписание относно замърсен терен с производствени отпадни води.
 3 бр. - последващ контрол по управление на отпадъците във връзка с подадени
през предходен период сигнали.
- Извършена е проверка относно изпълнение на предписание за разорано пасище в
защитена зона “Карабоаз” BG0000335. Предписанието е изпълнено – пасището не е
извършвана оран.
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- Извършени са две извънредни проверки на влажни зони в област Ловеч и област
Плевен във връзка с 41-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици, което се
проведе на 12 и 13 януари 2019 година. Въпреки неблагоприятните зимни условия са
обходените влажни зони по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и
някои язовири, рибарници, блата и др. Наблюдавани са екземпляри от различни видове
водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец,
голям гмурец, черноврат гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла,
земеродно рибарче, голям горски водобегач и др.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух и вредни физични фактори
През януари и февруари 2019 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 11 бр. проверки (10 бр. по компонент „въздух” и 1 бр.
проверки по фактор „шум”) в 10 бр. обекти. Съставени са 10 бр. протоколи, в т.число 6
бр. протоколи от индивидуални проверки, 4 бр. протоколи от проверки в рамките на
КПКД. От извършените 11 бр. проверки, 4 бр. са планови и 7 бр. са извънредни, в
т.число: 3 проверки по жалби/сигнали, 1 бр. проверка във връзка със санкция, 1 бр. по
писмо на МОСВ.
При проверките са издадени общо 5 бр. предписания.
През отчетния период е съставен и връчен 1 бр. АУАН за нарушение на
изискванията на ЗЧАВ (неизпълнено предписание), внесено е предложение за размера на
глобата.
През изтеклия месец е внесено едно предложение за намаляване на текуща санкция
по чл. 69 от ЗООС.
Експерти от направление „ОЧВ и ВФФ“ са участвали в 1 бр. ЕЕС.
Организиран и проведен е контролен мониторинг на емисиите в един обект с 2 бр.
източници.
Проверени са и са оценени като съответстващи на изискванията на Наредба
6/1999г. 15 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 39 бр. източници
(горивни и технологични).
Изготвени са 16 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади и 7 бр.
протоколи за оценка на годишни доклади за проведени СНИ на емисии във въздуха.
Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните
доклади:
 Ежемесечни доклади 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;
 Ежемесечни информации, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на
ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две
години.
 Тримесечен доклад (за ІV тримесечие на 2018 г.) за състоянието на КАВ по Долен
Дунав (за гр. Никопол).
Проведено е едно извънредно (по сигнал) контролно измерване на показатели за
шум в околната среда.
Изготвени са 22 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”,
по процедури за ОВОС, ЕО и КР.
Акценти в дейността на направлението отчетния период:
 Извършен е анализ на състоянието на КАВ през 2018 г., въз основа на
резултатите от проведените измервания в постоянните автоматични станции (АИС) в
Плевен, Ловеч и Никопол и индикативни 51-дневни измервания в гр. Червен бряг с
мобилна автоматична станция (МАС);
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 Оценени са за спазване на приложимите норми, резултатите от проведени СПИ и
СНИ на общо 49 бр. неподвижни източници на емисии;
 Изготвени са 22 бр. вътрешни становища по процедури на ОВОС, ЕО и КР,
поставени са мотивирани условия по компонент „въздух” и фактор „шум”.
Води
През отчетния период в направлението са извършени 5 бр. индивидуални планови
проверки и 6 бр. извънредни проверки на обекти, формиращи отпадъчни води.
Извънредните проверки са във връзка с постъпили сигнали – 4 бр., последващ контрол 1бр., съставяне на констативен протокол по чл.69 от ЗООС – 1 бр. Взето е участие в 3 бр.
комплексни проверки, за проверка на повече от един компонент на околната среда. От
проверените обекти, 5 бр. са с разрешително за заустване на отпадъчни води, 1 бр. – с
комплексно разрешително, 4 бр. – без разрешително.
При проверките са дадени общо 8 бр. предписания за привеждане дейността на
обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. Три от
предписанията с направени с писма на Директора на РИОСВ. През периода няма
съставени АУАН. Изготвено е предложение за налагане текуща санкция на „Софарма“
АД.
Акцент в контролната дейност през периода са:
- 5 бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на отпадъчни води, включени в
Заповед №РД-788/20.12.2018 г. на МОСВ;
- 4 бр. проверки на обекти, по постъпили сигнали.
КПКЗ
През отчетния период не са планирани проверки на оператори с КР. Приети са два
сигнала, свързани с оператори осъществяващи дейност по Приложение №4. Във връзка с
първия сигнал е изискана информация от община Луковит и Полихим СС. Извършена е
извънредна проверка по втория сигнал и са взети водни проби за анализ.
Химикали
За отчетния период са извършени общо 4 бр. планови индивидуални проверки по
спазване на законодателството по химикали. Проведен е текущ контрол в 3бр. обекта
(магазини) по постъпили в РИОСВ Плевен нотификации от Комисията за защита на
потребителите за наличие на изделия, за които са въведени забрана и ограничаване на
производството, пускането на пазара и употребата съгласно Регламент (ЕО) 850/2004
относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) и на изделия със завишено
съдържание на вещества, предмет на забрана и ограничаване по Приложение 14 и 17 на
Регламент 1906/2007 (REACH). При проверките не се констатира наличие на цитираните
в нотификациите продукти.
Проведен е планов контрол на производител на калциев дихидроксид по спазване
на изискванията на Регламент REACH. През 2018 г. е извършена същинска регистрация
на произвежданото вещество в тонажна група 1-100тона/год. При проверката не се
представи информационен лист за безопасност за пускания на пазара варов разтвор, за
което е дадено предписание с конкретен срок. Предписанието е изпълнено в поставения
срок.
За отчетния период не е плануван контрол на съществуващите обекти Севезо на
територията на Плевенска и Ловешка област.
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
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През периода от 01– 02.2019 г. са извършени 31 проверки на 28 обекта, в т.ч. 16
планови проверки на 16 обекта и 15 извънредни проверки на 12 обекта. В рамките на
осъществения контрол са дадени 12 предписания за привеждане дейността на обектите в
съответствие с нормативните изисквания, от които 2 при планови проверки и 10 при
извънредни. От извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (КПКД).
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили шест сигнала и три жалби. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност.
От плановите проверки 3 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от
ЗУО; 9 са за осъществяване контрол по чл. 119 от ЗУО; 2 са за осъществяване контрол по
чл. 14 от ЗУО;
От извънредните проверки 3 бр. са последващ контрол по подадени сигнали, 6 бр. по
сигнали, 1 бр. по жалба. За констатирани несъответствия са дадени 12 предписания.
Взето е участие в 7 бр. комплексни проверки (2 планови и 5 извънредни) по повече
от един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 5 бр. предписания.
Взето участие в 1 бр. Държавна приемателна комисия за строеж.
Издадени са 9 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (2 бр. разрешения и 3 бр.
регистрационен документ за третиране на отпадъци и 4 регистрационни документи за
транспорт) за дейности с отпадъци. Извършена е класификация на 78 отпадъка на 17
фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 1434 идентификационни
документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 31 бр. отчетни книги по
отпадъците.
Акцент в контролната дейност през периода са:
- 3 бр. - последващ контрол по подадени сигнали, 6 бр. проверки по сигнали, 1 бр.
по жалба. В РИОСВ –Плевен са постъпили сигнали за замърсявания на терени и
нерегламентирано изгаряне на отпадъци.
- 4 бр. проверки на дружество по съставен ПАМ и ограничаване достъпа до
производствената площадка.
За нерегламентираните изгаряния на отпадъци, както и за премахване на
замърсяванията са дадени предписания за почистване, няма съставени АУАН.
Почви
През м. януари и м. февруари 2019 г. е взето участие в:
- 3 извънредни комплексни проверки (КПКД), 2 от които са текущ контрол във
връзка с прилагане на заповед за принудителна административна мярка (ПАМ) на
„Драгевит” ЕООД, както и по изпълнение на съгласуваните и заложените от РИОСВ
Плевен мерки, а 3-тата е последващ контрол по предписания;
- 1 ЕЕС в РИОСВ Плевен;
- 2 комисии по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) в
Областна дирекция Земеделие-Ловеч.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
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 мярка 6.1. от ПРСР са постъпили над 17 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок.
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Проведени са процедури по 22 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини и училища, въвеждане на
мерки за енергийна ефективност и други.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 164 бр. уведомления за
ИП/П/П, 9 искания за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 задание за обхват и
съдържание на ОВОС, 1 доклад за ЕО.
Издадени са 1 Решение по ОВОС, 7 решения за преценяване на необходимостта от
ОВОС, 10 решения за прекратяване на процедури.
Изготвени са общо 29 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 12 – ОВОС, 1 – ЕО, 16 – не подлежи). По 126 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедури са получени общо 17 бр. становища (4 от БДДР, 11 от РЗИ, 2 от ОД
„Земеделие“).
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене,
Плевен, Пордим, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Червен бряг.
Биологично разнообразие и НЕМ
През м. януари и м. февруари е осъществена следната дейност с отношение към
биологичното разнообразие и НЕМ:
Извършена е планова проверка относно изпълнение на предписание за разорано
пасище в защитена зона “Карабоаз” BG0000335. Предписанието е изпълнено – пасището
не е извършвана оран.
Извършена е извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр от
защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) екземпляр от вида Обикновен мишелов,
намерен в гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч. Птицата е изпратена в Спасителен център,
гр. Стара Загора, за лечение.
Извършени са 3 бр. извънредни проверки на влажни зони в области Ловеч и Плевен,
по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Дунав и р. Осъм във връзка с 43-то среднозимно
преброяване на водолюбиви птици 2019 г.
Извършена е планова проверка на екземпляри от видове, включени в Приложения А и
Б на Регламент №338/97, находящи се в зоомагазин в гр. Плевен. Нарушения не са
установени.
Извършена е планова проверка на колекция от препарирани екземпляри от защитени
видове животни, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие,
находящи се в с. Брест, общ. Гулянци. Нарушения не са установени.
Извършена е извънредна проверка на препарирани екземпляри (ловни трофеи) от
видове животни, включени в Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в хотел
"Федора", гр. Тетевен. Нарушения не са установени.
Извършени са 4 бр. извънредни проверки на защитени дървета от видовете Летен дъб,
(в з-ще с. Асеновци, общ. Левски) и Дива круша (з-ще с. Брестовец, общ. Плевен).
Нарушения не са установени, а за изсъхналите екземпляри ще бъде проведена процедура
за заличаването им.
Извършени са 4 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Садовец (2
бр.) и с. Горни Дъбник (2 бр.), община Долни Дъбник. Нарушения не са установени.
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Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През отчетния период са извършени общо 7 комплексни проверки по повече от
един компонент или фактор на околната среда, като 5 от тях са във връзка с постъпили в
РИОСВ Плевен жалби и сигнали и 1 за последващ контрол. Дадени са 13 предписания за
привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
Наказателни постановления
Съставен е АУАН №001/10.01.2019г. на „Калинел“ ЕООД, гр.Червен бряг – за
това, че не води отчетност за отпадъците съгласно изискванията на чл.44, ал.2 във вр. ал.1
от ЗУО. Нарушение на чл.44, ал.1 и ал.2 във вр. чл. 135, ал.1, т.1 от ЗУО;
Съставен е АУАН №002/25.02.2019г. на Иван Николов Иванов, гр.Плевен – за
това, че предлага за продажба един жив екземпляр от вида Таралеж, който е защитен
животниски вид, посочен в Приложение №3 към чл.37 на ЗБР. Нарушение на чл.38, ал.1,
т.6 от ЗБР;
Издадени са следните наказателни постановления:
- НП № 039/31.01.2019г. на ФЛ, не е уведомила на най-ранен етап по реда на чл.95,
ал.1 от ЗООС за реализирането и осъществяването на горе описаните дейности по
изземване на наносни отложения от коритото на р.Дунав при устието на р.Искър,
з-ще с Байкал. Размерът на наказанието е 5000 лв.;
 НП № 043/17.01.2019г. на ФЛ, за нарушение на чл.66 от ЗЛР - събира билки от
лечебни растения под специален режим на опазване и ползване – корени от бяла.
Размерът на наказанието е 100 лв.;
 НП № 044/21.01.2019г. на „БАЯ“ ЕООД, с.Орешак, за нарушение на чл.29, ал.2
във вр. чл.134, ал.1, т.2 от ЗУО - извършва нерегламентирано изгаряне на
неопасни текстилни отпадъци на неразрешени за това места. Размерът на
наказанието е 1400 лв.;
 НП №041/13.02.2019г. на „Клеърс“ЕООД, с.Черквица, за неизпълнение на условие
в Комплексно разрешително. Нарушение на 164, ал.1 от ЗООС. Размерът на
наказанието е 15 000 лв.
- НП №001/28.02.2019г. на „Калинел“ ЕООД, гр.Троян, за това, че при извършена
проверка на дужеството е установено нерегламентирано изгаряне на неопасни
отпадъци на неразрешени за това места. Размерът на наказанието е 1 400 лв.
Влезли са в сила следните НП:
НП №040/12.12.2018г. на „Драгевит“ ЕООД – не води отчетност за отпадъците
съгласно изискванията на чл.44, ал.2 във вр. ал.1 от ЗУО. Нарушение на чл.44, ал.1
и ал.2 във вр. чл. 135, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 3 000 лв.
 НП № 043/17.01.2019г. на ФЛ, за нарушение на чл.66 от ЗЛР - събира билки от
лечебни растения под специален режим на опазване и ползване – корени от бяла.
Размерът на наказанието е 100 лв.;
 НП № 044/21.01.2019г. на „БАЯ“ ЕООД, с.Орешак, за нарушение на чл.29, ал.2
във вр. чл.134, ал.1, т.2 от ЗУО - извършва нерегламентирано изгаряне на
неопасни текстилни отпадъци на неразрешени за това места. Размерът на
наказанието е 1400 лв.;
 НП №041/13.02.2019г. на „Клеърс“ЕООД, с.Черквица, за неизпълнение на условие
в Комплексно разрешително. Нарушение на 164, ал.1 от ЗООС. Размерът на
наказанието е 15 000 лв.
 НП №025/23.07.2018г. на „Дими Метал“ ООД, гр.Червен бряг, за това, че не е
изпълнило предписание на РИОСВ-Плевен. Нарушение на чл.35, ал.1, т.2 във вр.
чл. 26, ал.8 от ЗЗВВХВС. Размерът на наказанието е 3 000 лв.
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-

НП №022/18.07.2018г. на „Милениум-13“ ООД, гр.Плевен, за това, че не е
изпълнило предписание дадено на основание чл.120 от ЗУО. Нарушение на чл.156,
ал.1 във вр. чл.120 от ЗУО. Размер на наказанието е 5 000 лв.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
По мярка 6.1. от ПРСР са постъпили над 17 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, приключени преди за това срок.
Проведени са процедури по уведомления на 22 общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини и училища, въвеждане на
мерки за енергийна ефективност и други.
.
Извършена е извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр от
защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) екземпляр от вида Обикновен мишелов,
намерен в гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч. Птицата е изпратена в Спасителен център,
гр. Стара Загора, за лечение.
Извършени са 3 бр. извънредни проверки на влажни зони в области Ловеч и Плевен,
по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Дунав и р. Осъм във връзка с 43-то среднозимно
преброяване на водолюбиви птици 2019 г.

Бизнеса
- за периода са издадени 1 Решение по ОВОС, 7 бр. решения за преценяване на
необходимостта от ОВОС, и 10 решения за прекратяване на процедури.
- По мярка 6.1. ПРСР са постъпили над 17 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния
срок.
- Проведени са процедури по 22 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини и училища,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и други.
- Изготвени са общо 29 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 12 – ОВОС, 1 – ЕО, 16 – не подлежи). По 126 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, прессъобщение и др.
Приложение – таблична част.
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