ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през м. януари и м. февруари 2020 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от
извършената контролна дейност:
През януари и февруари, 2020 г. са извършени 117 проверки на 104 обекта, в т.ч. 46 планови
проверки на 44 обекта и 71 извънредни проверки на 60 обекта. В рамките на осъществения контрол са
дадени 42 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания,
от които 14 при планови проверки и 28 при извънредни. От извършените проверки, 2 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. януари и м. февруари са постановени 26 бр. Решения – 25 бр. по чл. 18 и 1 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 142 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 110 бр. уведомления за
Горскостопански програми, План-извлечения за сеч и Технически планове за залесяване.
- Издадени са 2 бр. Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 бр. Решения за
прекратяване на процедури.
- Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (в
т.ч. 8 – ОВОС). По 174 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.
Tекущ контрол:
Извършени са извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени
видове (от Приложение №3 на ЗБР): Горска ушата сова от с. Горни Дъбник, Обикновен мишелов от гр.
Плевен и Горска улулица от гр. Летница Птиците са изпратени за лечение в Спасителен център, гр. Стара
Загора.
Последващ контрол:
Извършена е извънредна проверка на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна", с.
Карлуково по предписание за почистване на пещерата от изкуствен сняг след заснемане на телевизионна
реклама. Предписанието е изпълнено – пещерата е почистена.
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 2020 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали
в общо 13 бр. проверки (12 бр. по компонент „въздух” и 1 бр. проверки по фактор „шум”) в 13 бр.
обекти. Съставени са 13 бр. протоколи, в т.число 10 бр. протоколи от индивидуални проверки, 2 бр.
протоколи от проверки в рамките на КПКД и 1 бр. проверка по КР. От извършените 13 бр. проверки, 4
бр. са планови и 9 бр. са извънредни, в т.число: 3 проверки по жалби/сигнали, 2 бр. проверки за
последващ контрол, 1 бр. проверка във връзка със санкция, 2 бр. по искане на МВР.
При проверките са издадени общо 3 бр. предписания.
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През изтеклия месец е внесено едно предложение за намаляване на текуща санкция по чл. 69 от
ЗООС.
Организиран и проведен е контролен мониторинг на емисиите в два обекта за 2бр. източници. За
единият от обектите проведения контролен мониторинг е планов, за другия е извънпланов.
Проверени са и са оценени като съответстващи на изискванията на Наредба 6/1999г. 24 бр.
доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 60 бр. източници (горивни и технологични).
Изготвени са 15 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 отчет за МОСВ, за нивата на ПАВ в АИС – Плевен през ІV тримесечие на 2019 г.
 Тримесечен доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав (за гр. Никопол).
Изготвени са 9 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 2019 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. Троян и гр. Кнежа с мобилна автоматична станция (МАС).
Превишение на приложимите норми за КАВ е установено единствено относно средноденонощната норма
(СДН) за ФПЧ10 в градовете Плевен и Никопол.
 Проведен е контролен мониторинг на емисии от 2 бр. средни горивни инсталации (СГИ);
 Оценени са относно спазване на приложимите норми, резултатите от проведени СПИ и СНИ на
общо 75 бр. неподвижни източници на емисии. Не са установени превишения на съответните норми за
допустими емисии (НДЕ).
Води
През отчетния период в направлението са извършени 4 бр. индивидуални планови проверки и 5 бр.
индивидуални извънредни проверки на обекти, формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са:
1 бр. - във връзка с постъпил сигнал; 1 бр. - съставяне на констативен протокол по чл.69 от ЗООС; 3 бр. по писма на други институции (ОД на МВР Плевен, РП Плевен). Взето е участие в 4 бр. извънредни
комплексни проверки на обект с комплексно разрешително. Проверените обекти през периода са 6 бр., от
които 5 бр. - с разрешително за заустване, 1бр. – с комплексно разрешително.
При проверките са дадени 5 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с
приложимата нормативна уредба по околна среда. От тях 2 бр. предписания, на „Пелтина“ ЕООД и на
„Клеърс“ ЕООД, са дадени с писма на Директора на РИОСВ.
През периода няма съставени АУАН. За установеното превишение на ИЕО по БПК5, на „Клеърс“
ЕООД е наложена е текуща санкция по ЗООС. Изготвено е предложение за отмяна на наложената
санкция, предвид констатиране съответствие на резултатите от изпитване на отпадъчните води от
инсталацията, с определените ИЕО.
Акцент в контролната дейност през периода са:
- 8 бр. извънредни проверки на „Клеърс“ ЕООД, от които 4 бр. индивидуални и 4бр. комплексни
проверки на Инсталация за производство на хартия с.Черковица.
- 4 бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на отпадъчни води, включени в Заповед №РД962/20.12.2019 г. на МОСВ.
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. Осъществена е проверка по втория сигнал и е
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съставен констативен протокол. Извършени са пет броя извънредни проверки на обекти с комплексно
разрешително. Три от извънредните проверки са съвместни по писма на ОД на МВР Плевен.
Химикали
За отчетния период са извършени общо 3 бр. проверки по спазване на законодателството по
химикали, от които 2 бр. са извънредни КПКД и 1бр. планова, дадено е 1бр. предписание за представяне
на информационни листове за безопасност. Проведените 2 бр. извънредни проверки са - 1 бр. по
постъпил сигнал ОИК-3-8/13.2.2020г. за разпространение на силно неприятна миризма от машина за
топене на плексиглас и 1 бр. по постановление на Районна прокуратура – Ловеч, касаещо сигнал за:
„изхвърляне на опасни отпадъци – в течно и газообразно състояние със силна миризма на ацетон от
производствените цехове на „Уолтопия“ АД, площадка гр. Летница. При проведените извънредни
проверки не се констатира несъответствие със законодателството по химикали. Проведен е текущ
планов контрол в обект (магазин за стоки MOVI) 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
проверката не се констатира наличие на цитираните в нотификациите продукти.
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
През месеци януари и февруари 2020г. експертите от РИОСВ Плевен са извършили 53
индивидуални проверки (21 планови и 32 извънредни) по спазване изискванията на Закона за
управление на отпадъците.
Извършените 21 индивидуални планови проверки,
 по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО;
От извършените 32 извънредни проверки,
 16 са по писмо на МОСВ;
 8 са по писмо на ОД на МВР;
 3 са по чл. 119 от ЗУО, писмо на БДДР-Плевен;
 1 е по заявление за ДО
 3 по сигнал
 1 последващ контрол
През отчетния период са съставени 7 броя АУАН, от тях два са на юридически лица за неводене
на отчетност по чл.135, ал.1, т.1 ЗУО и неизпълнение на условия на решение по чл.136, ал.2, т.4 от ЗУО и
три са на физически лица по чл.133, ал.3, т.3 ЗУО за извършване на дейности с ИУЕЕО, ОЧЦМ без
разрешение във връзка чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО и 1 АУАН на кмет на община, за нерегламентирано
изхвърлени отпадъци, на основание чл 19, ал.3, във връзка с чл. 151 от ЗУО.
Взето е участие и в 1 бр. извънредна комплексна проверка по повече от един компонент или
фактор на околната, във връзка с постъпил сигнал.
През отчетния период е изготвена следната информация до МВР, Прокуратура и Дирекция „ПОСККД”
1.Във връзка с искане от 02.01.2020 г., по досъдебно производство № 2006/2019г, по описа на Районна
прокуратура – Плевен, са предоставени всички налични документи, относно следните дружества: Сън
Тур ЕООД, Рисайклинг сървиз ЕООД, Рисайклинг Къмпани ЕООД и Феникс Плевен ЕООД. Съставени
са приемо-предавателни протоколи за МВР и РП – Плевен.
2. Изпратена е записка по досъдебно производство № 251 ЗМ -26/2020г, по описа на ОДМВР – Бургас,
предоставена информация, относно мерките, предприети от РИОСВ – Плевен, по отношение дейността,
осъществявана от „Глобал Рециклинг” ЕООД и наличните в РИОСВ –Плевен документи, касаещи
цитираното дружество.
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3. Във връзка с искане, по досъдебно производство № 64/2020г, по описа на Районна прокуратура –
Плевен, са предоставени копия на налични документи, за нуждите на разследването в Районна
прокуратура -Плевен.
4. Във връзка с искане от 16.01.2020г., по досъдебно производство № 2006/2019г, по описа на Районна
прокуратура – Плевен, приложено е предоставена информация, относно мерките, предприети от РИОСВ
– Плевен, по отношение дейността, осъществявана от „Феникс Плевен” ЕООД и „Сън Тур” ЕООД и
всички налични в РИОСВ –Плевен документи.
5. С писмо от 07.01.2020 г., МВР – Плевен е поискало и му е предоставна информация за проверка на
Глобал Рециклинг ООД и Тайреко ООД- цялата налична документация за двете фирми, намираща се в
РИОСВ –Плевен, както и копия на протоколи от извършени проверки от РИОСВ –Плевен.
6. Във връзка с проверка, разпоредена от Главния прокурор - с писмо рег. №812100163/07.01.2020г./изх.№6/06.01.2020г., е предоставена следната информация: справка, съдържаща
информация за физически и юридически лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително
и/или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, на територията на област Ловеч и област Плевен, копия
на констативни протоколи от проверки и съставени АУАН през 2019г., от експерти от РИОСВ – Плевен –
за площадки, намиращи се на територията на Област Ловеч.
7. Предоставена е информация по искане на ДАНС, за изхвърлени отпадъци по десния бряг на р. Искър и
р.Златна Панега, край град Червен бряг, изх.5322/2019г.
8. Отговор на писмо от РП – Плевен, във връзка с постановление от 07.11.2019г., за извършване на
проверка от страна на РИОСВ –Плевен, на път свързващ селата Радишево и Тученица.
9. С писмо изх.№ 5110/2020г. е представена информация за юридически и физически лица притежаващи
разрешение по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО и комплексни разрешителни по глава седма, раздел II от ЗООС до
ТДАНС - Плевен.
10. С писмо изх.№ 612/30.01.2020г. е представена цялата информация, относно дейността на Клеарс
ЕООД и ММ Никопол ООД, по досъдебно производство на РП – Плевен.
11. Изготвена е информация за МОСВ, за извършена проверка на „Полихим СС” ЕООД, във връзка с
действащи съгласия за трансграничен превоз на отпадъци
12. Информация за ПОСККД, относно дейността на „Феникс Плевен” ЕООД и премахване на
нерегламентирано складирани отпадъци, за които не е извършена
окончателна операция по
оползотворяване, във връзка с постъпилото парламентарно питане и осъщественият от РИОСВ – Плевен
контрол.
13. Уведомление за Агенция „Митници”, МБ–Плевен, изх. №32-55668/19.02.2020г., за преминали
превози на отпадъци през границата на страната от името на „Полихим СС” ЕООД.
14. Справка за ПОСККД, касаеща предприети действия, относно нерегламентирани замърсявания с
отпадъци и постъпили сигнали в РИОСВ –Плевен.
15. Във връзка с писмо изх. № 11-00-207/03.10.2019г.. на МОСВ, е предоставена информацията, касаеща
резултатите от извършените проверки на кметовете на общини, в изпълнение на задълженията им по
чл.112 от ЗУО, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен, съгласно представено
приложение.
16 Предоставена информация във връзка с писмо на МОСВ, изх. №02-00-12/03.02.2020г., относно
изпитване на състав и свойства на отпадъци,
17. Информация за ПОСККД, относно дейността на „Феникс Плевен” ЕООД, във връзка с постъпилото
парламентарно питане и осъщественият от РИОСВ – Плевен контрол, на основание Закона за
управление на отпадъците.
18. В отговор на писмо на ИАОС, постъпило в РИОСВ – Плевен с вх. №45/09.1.2020г., е предоставена
информация, относно местонахождения на площадки и предаване на отпадъци от внос, съгласно
приложената таблица.
19.Предоставяне на информация, относно дружества, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО, които
извършват оползотворяване на пластмасови отпадъци, смесени отпадъци и модифицирано RDF–гориво в
инсталации и съоръжения за съхранение и третиране на отпадъци, осъществяващи дейности с отпадъци с произход от внос
20. Докладвани са в ИАОС и ПОСККД издадените през м. януари и февруари документи по чл. 35 от
ЗУО.
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21. Отразени са промени в регистъра на банковите гаранции и е изпратена информацията в Дирекция
„Финансово управление”.
22. Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.
През отчетния период са съставени 7 бр. АУАН. Издадени са и 14 броя документи на лица във връзка
чл. 35 от ЗУО, заверка на 7 бр. работни листи за класификация на отпадъците и 8 бр. отчетни книги за
отпадъците.
Почви
През периода 01.01.2020 г.-29.02.2020 г. по компонент почви е извършена 1 извънредна
индивидуална проверка по писмо от Кмета на с. Глава, общ. Червен бряг. Във връзка с констатациите от
проверката са дадени 2 предписания, срокът на които не е изтекъл. След изтичане на срока, ще бъде
извършен последващ контрол по изпълнение на предписанията.
Взето е участие в 1 извънредна комплексна проверка (КПКД) по разпореждане на Районна
прокуратура – Ловеч. По компонент почви не са констатирани нарушения.
Взето участие в 4 проверки по искане на органите на ОД МВР-Плевен, РП-Плевен и ДАНС и в 12
комисии, от които:
- 7 комисии за предаване на складове за негодни ПРЗ в 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 (БШПС);
- 3 комисии по Наредба № 22 от 10.02.2006 г., за условията и реда за обезвреждане на странични
животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфично-рискови материали извън
обектите, регистрирани в РВМС;
- 2 комисии по чл. 17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи в ОД Земеделие
Ловеч.
Предприети са действия от страна на РИОСВ Плевен във връзка със състоянието на едни от
складовете, в които се съхраняват негодни ПРЗ, включен в БШПС.
Взето е участие в работна среща в ПУДООС във връзка с проекта по БШПС.
Продължава поддържането на информацията от общините, касаеща месечно докладване за
състоянието на складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по БШПС.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ и др.
Акценти от извършената дву - месечна контролна и административно наказателна дейност
Засилен превантивен и текущ контрол:

Изготвен План за контролната дейност през 2020 г.

Изготвен годишен отчет за контролната дейност през 2019г.

Предоставяне на информация, относно дружества, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО,
които извършват оползотворяване на пластмасови отпадъци, смесени отпадъци и модифицирано RDF–
гориво в инсталации и съоръжения за съхранение и третиране на отпадъци, осъществяващи дейности с
отпадъци - с произход от внос за МОСВ, МВР, ТДАНС, прокуратура Агенция Митници и др. институции

Предоставяне на информация за премахване на нерегламентирано складирани отпадъци, за които
не е извършена окончателна операция по оползотворяване, във връзка с постъпили парламентарни
запитвания и в отговор на Районна прокуратура и осъщественият от РИОСВ – Плевен контрол

Ежедневно, считано от 10.01.2020г., експерти от отдел УООП, РИОСВ –Плевен извършват
съвместни проверки с ОД на МВР и ТДАНС –Плевен, на площадки, намиращи се на територията на
Област Плевен.
През отчетния период са съставени 7 бр. АУАН. Издадени са и 14 броя документи на лица във връзка чл.
35 от ЗУО, заверка на 7 бр. работни листи за класификация на отпадъците и 8 бр. отчетни книги за
отпадъците.
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,
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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 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР са постъпили 31 бр. уведомления за
инвестиционни предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок.
Проведени са процедури по 13 бр. 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 206 бр. уведомления за ИП/П/П, 5 искания
за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 бр. Доклад по контрол и наблюдение 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", етап: Линейна част, за който е приложимо Решение по ОВОС
№ 7-5/2013г на министъра на околната среда и водите
Издадени са 2 бр. Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 2 бр. Решения за
прекратяване на процедури
Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (в
т.ч. 8 – ОВОС). По 174 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедури са получени общо бр. становища (9 бр. от БДДР, 8 бр. РЗИ, 1 бр. от Агенция "Пътна
инфраструктура").
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене, Плевен, Тетевен и
Угърчин.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 9 бр. планови проверки на защитени територии: ПЗ "Карстов извор Златна Панега",
земл. с. Златна Панега, ПЗ “Находище на терциерни /тортонски/ вкаменелости“, земл. с. Ясен, ПЗ
"Скален мост Седларката", земл. с. Ракита, ПЗ "Скално образувание "Куклите" в м. "Улея", земл. с.
Реселец, ПЗ "Тектонски грабен "Калето", земл. с. Реселец, ПЗ "Чернелка", земл. с. Горталово, ЗМ "Булин
дол", земл. гр. Плевен, ЗМ "Пипра-Калето", земл. с. Телиш, ЗМ "Дългата бара-паметника“, земл. с.
Беглеж. Проверките са относно спазване режима на забрани, определен в ЗЗТ и заповедите за обявяване
на защитените територии. Нарушения в защитените територии не са установени, с изключение на ЗМ
"Булин дол", където е констатирана незаконна сеч на дървета. За последното е уведомена Районна
прокуратура – Плевен.
Извършени са 5 бр. извънредни проверки на защитени територии:
- на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна", с. Карлуково (2 бр.) във връзка със
заснемане на телевизионна реклама; дадено е предписание за почистване на пещерата от изкуствен сняг,
което е изпълнено;
- на ЗМ "Тараклъка", земл. с. Градище, общ. Левски, във връзка е контрол по условията от писмо с
изх. №5386/2/23.10.2019 г. на РИОСВ Плевен, с което е съгласувано провеждане на санитарна сеч от ТП
ДГС Плевен. Нарушения не са установени;
- на ПР "Персински блата" във връзка с писмо на МОСВ, с което е съгласувано възстановяване на
наколна дървена платформа за гнездене на пеликани и покриване на всички наколни дървени платформи
с тръстика; дейността е осъществена; нарушения не са установени;
- на ЗМ "Кайлъка", във връзка с писмо на РИОСВ - Плевен за почистване, поддържане и подобряване
на съществуваща пешеходна пътека от "Попската скала"-хижа "Среброструй" до язовир Тотлебенов вал";
дейността е осъществена; нарушения не са установени.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка за спазване на забраните от чл. 38 на ЗБР за защитени видове
птици от Приложение №3 на ЗБР, в ЗЗ “Свищовско-Беленска низина” BG0002083 за опазване на дивите
птици, землище гр. Белене (по писмо на МОСВ с вх. №6748/20.12.2019 г. на РИОСВ-Плевен). Нарушения
не са установени.
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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 44-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици
2019 г. Нарушения не са установени.
Извършени са 4 бр. планови проверки на защитени дървета от видовете Летен дъб, с. Златна Панега;
Цер, земл. с. Беглеж; Гледичия и Черна топола, земл. с. Горталово. Нарушения не са установени.
Извършени са 3 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Реселец (2 бр.) и в гр.
Червен бряг (1 бр.). Нарушения не са установени.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на ТП ДГС Борима, с. Борима, за издадени позволителни за
ползване на лечебни растения през 2019 г. Установено е, че са издадени 2 бр. позволителни за ползване в
нарушение на:
- специалния режим по чл. 10, ал. 1 от ЗЛР, определен за 2019 г. със заповед №РД-88/30.01.2019 г. на
МОСВ;
- предвижданията за ползване в Раздел „Лечебни растения„ на Горскостопанския план на ТП ДГС
Борима, 2017 г.;
- сроковете за ползване, съгласно изискванията на Наредба №2/20.01.2004 г. на МОСВ за правилата и
изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения;
За изброените по-горе нарушения са съставени 2 бр. АУАН и е изпратена покана за съставяне на още
2 бр. АУАН.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка по ЗЗЖ на един екземпляр от вида Ръждивоврато кенгуру,
във връзка с подадено заявление за регистрирането му.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През м. януари и февруари 2020 г. са извършени общо 2 комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда. Извършени са във връзка с постъпили в РИОСВ Плевен жалби
и сигнали. Дадени са 2 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните
изисквания.
Наказателни постановления
Издадено е едно наказателно постановление №И-9-75-17/10.01.2020г. от директора на РИОСВ-Плевен
за налагане на текуща санкция на „Софарма”АД, гр.София (за обект Фармацевтичен завод, находящ се в
с.Врабево, общ.Троян). 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 зо заустване, издадено но дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 36,00
лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в
РИОСВ-Плевен с вх.№5425(1) от 27.11.2019г. Констативният протокол за установяване на замърсяването
№В-ВН-96 от 31.10.2019г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за 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.
Предложението за налагане на санкция (вх.№5425(2)/11.12.2019г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и
изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното
постановление №И-9-75-17/10.01.2020г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на
същата дата, на която е издадено НП - с изх.№5425(3)/10.01.2020г.
Издадено е едно наказателно постановление №И-9-124-3/18.02.2020г. от директора на РИОСВПлевен за налагане на текуща санкция на „Клеърс”ЕООД, с.Черковица, общ.Никопол (за обект
Промишлена инсталация за производство на хартия в с.Черковица). 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
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дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 27,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.
Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен с вх.№393 от 22.01.2020г.
Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-ВН-1 от 31.01.2020г. на РИОСВ-Плевен е
съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за за вида, размера и реда за налагане на са нкции
при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при
неспазване на определените емисионни норми и ограничения.
Предложението за налагане на санкция (вх.№ 393(1)/03.02.2020г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и
изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното
постановление №И-9-124-3/18.02.2020г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на
същата дата, на която е издадено НП - с изх.№393(2)/18.02.2020г.
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 по ЗЗЖ на един екземпляр от вида Ръждивоврато кенгуру,
находящ се в с. Дренов, общ. Ловеч (по сигнал с вх. №ОИК-3-5/2020 г.). Съставен е 1 бр. АУАН за
нерегистриране на диво животно в 14-дневен срок от придобиването му.
Извършени са 3 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от
защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): Горска ушата сова от с. Горни Дъбник, Обикновен
мишелов от гр. Плевен и Горска улулица от гр. Летница Птиците са изпратени за лечение в Спасителен
център, гр. Стара Загора.
Бизнеса
- за периода са издадени 2 бр. Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 бр. Решения
за прекратяване на процедури.
- По мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР са постъпили 31 бр. уведомления за
инвестиционни предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния
срок.
- Проведени са процедури по 13 бр. 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 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (в
т.ч. 8 – ОВОС). По 174 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, 3 прессъобщения и др.;
През месец февруари са постъпили и обработени 16 бр. основателни сигнала, като 5 от тях са изпратени
по компетентност до други държавни и общински структури.
Приложение – таблична част.
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