ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
за месец юни 2016 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:
През месец юни са извършени 132 проверки на 127 обекта, в т.ч. 97 планови и 35 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, от които 29 при планови проверки и 16 при извънредни. От извършените проверки, 19 са комплексни, от които 4 - на обекти с издадени
комплексни разрешителни, 8 - комплексни проверки по повече от един компонент или
фактор на околната среда и 7 - на решения по ОВОС или преценка необходимостта от
ОВОС. Дадени са 12 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с
нормативните изисквания.
За констатирани административни нарушения по Закона за водите и Закона за чистотата
на атмосферния въздух са съставени 2 АУАН, съответно на „Олина 2000“ ООД (предприятие за производство на растителни масла в гр.Тетевен) и „Старткерамик“ ООД (предприятие за производство на тухли, с. Александрово). Издадени са 2 наказателни постановления (на „Пелтина“ ЕООД, консервна фабрика в гр.Искър и „Плевен Мес” ООД, колбасарски цех в с. Ясен), с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ
размер 2500 лв. Влезли в сила и платени са наказателнте постановления на „Пелтина“
ЕООД и „Плевен Мес” ООД, на СЗДП ТП ДГС Ловеч (по обжалвано и влязло в сила НП),
на МБАЛ „Проф.д-р П.Стоянов”-Ловеч и на физическо лице, на обща стойност 4800 лв.
Събрани от НАП суми по издадени НП – 42,57 лв.
Наложенa e нова текуща санкция на „Марица Олио“ АД, предприятие за производство на
растителни масла в с.Ясен за констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въздух в размер на 450 лв./месец. Наложена е една еднократна санкция на „Авис” ЕООД,
кланица за водоплаващи птици в с.Йоглав в размер на 239 лв. През отчетния период е намален и размера на санкцията на „Кондов Екопродукция“ ЕООД, мандра в с. Горан.
Общо събраните суми от наложените санкции са 13 142,88 лв., в т.ч. от НАП – 7734,51 лв.
Суми в размер на 12 428,48 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на
чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-голям
дял приходи от наложените санкции са: община Плевен (6242,01 лв.), община Троян
(4381,14 лв.), община Долни Дъбник (1600 лв.).
За отчетния период в РИОСВ – Плевен са постъпили 10 сигнала и 3 жалби. За всички са
предприети съответните действия – проверка на място или препращане по компетентност,
отговор до подателя. След извършена проверка е установено, че от постъпилите сигнали,
2 са основателни, а 3 - неоснователни. Четири сигнала и 3 жалби са изпратени за предприемане на действия по компетентност. Предстои проверка на постъпил на 29.06.2016 г.
сигнал.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
- Проведена е работна среща с главните архитекти на общини в Плевенска и Ловешка области във връзка с прилагане на нормативната уредба по опазване на околната
среда, по прилагане изискванията ЗУТ, на глава шеста (ЕО и ОВОС) и глава седма
(предотвратяване на големи аварии и комплексни разрешителни) от ЗООС, във
връзка с държавни приемателни комисии за строежи и други въпроси. Изготвени
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са 4 писма до общини във връзка с некоректно прилагане на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС;
Осъществява се активна работа с общините, на териториите на които са установени превишени норми за ФПЧ10 - Плевен, Никопол, Ловеч и Троян. Извършени са
текущи проверки на изпълнението на планираните мерки за подобряване на КАВ,
отчетени в годишните доклади по чл. 79 от ЗООС, както и на етапите на разработка/актуализация на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ;
На операторите на бензиностанции, обекти и др. дейности, свързани с употребата
на флуорирани парникови газове, са разяснявани приложимите към обектите нови
и променени нормативни изисквания.

Tекущ контрол:
 Осъществен е текущ контрол по спазване условията в 11 решения по ОВОС и за преценяване необходимостта от ОВОС на МОСВ и РИОСВ, съгласно Плана за контролна
дейност през 2016 г. Направена е извънредна проверка по подадена информация в искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Не са констатирани
нарушения;
 Извършени са 6 проверки на селищни ПСОВ, от които 4 планови и 2 извънредни във
връзка с пломбиране савак на авариен канал. При проверките са дадени 10 предписания, от които 7 на община Луковит във връзка с експлоатацията на ПСОВ от 4 малки
населени места;
 Извършена е планова проверка на ЗМ „Коридорите“, с. Биволаре, за изпълнение на
предписание, дадено на Община Д. Митрополия, за премахване на залесени фиданки
от нехарактерни за района видове. Предписанието е изпълнено - фиданките от нехарактерни за района видове са премахнати, а теренът е залесен с характерните за района черна топола, полски ясен и летен дъб;
 Извършена е извънредна проверка по писмо на МОСВ за разораване на имоти с НТП
„пасище“, попадащи в защитени зони „Персина” BG0000396, „Никополско плато”
BG0000247 и „Никополско плато” BG0002074. При проверката е установено, че се обработват части от изброените в писмото имоти, които са присъединени към съседни
обработваеми блокове на земеделски стопани. Разораните имоти са собственост на
Община Никопол. Ще бъдат предприети действия за преустановяване на разораването;
 Извършена е извънредна проверка на защитено дърво Летен дъб, находящо се на алея
в центъра на гр. Плевен, в близост до строеж. Установено е, че е извършено кастрене
на клони, премахната е обозначителната табела на дървото, а около ствола има отпадъци и ел. табло. Дадени са предписания на Община Плевен за почистване на отпадъците, замазване на отрезите с блажна боя , поставяне на обозначителна табела за защитено дърво и предоставяне в РИОСВ - Плевен на информация (документация) кога
и от кого е извършено кастренето и изрязването на клони от защитеното дърво. Предписанията са изпълнени, но не е установена датата и извършителят на кастренето на
клони;
 Извършени са 3 извънредни проверки по спазване законодателството по химикали.
Извънредните проверки са във връзка с подадени нотификации на Комисия за защита
на потребителите за изделия, съдържащи УОЗ вещества (2 бр.) и във връзка с писмо за
използване на живачни съединения в полиуретаново производство. При проведените
проверки не е констатирано наличие на такива вещества;
 Осъществен е контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи
– 2 проверки - на обекти с издадени комплексни разрешителни, 14 - на обекти с разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, 19 - на обекти
с документ по чл.35 от ЗУО.
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Засилен последващ контрол:
 Извършени са 7 извънредни проверки на складове за негодни ПРЗ (в гр. Никопол,
с. Телиш, с.Голяма Желязна, с.Дълбок дол, с.Сухаче, с.Ракита и с. Реселец) за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписания за обезопасяване
на складовете и за поставяне на знаци за опасност. Констатирано е, че предписанията са изпълнени;
 В резултат на изпълнение на предписания, дадени от РИОСВ-Плевен, негодните за
употреба ПРЗ от с. Слатина и с. Радювене са предадени за последващо третиране
на лице с документ по чл.35 от ЗУО.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец юни 2016 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали
в общо 32 проверки ( 27 по компонент „въздух” и 5 проверки по фактор „шум”) в 27
обекта. Съставени са 27 протоколи, в т.ч. 19 протоколи от индивидуални проверки, 4 протоколи от проверки в рамките на комплексни проверки по повече от един компонент или
фактор на околната среда, 4 проверки на обекти с издадено КР. От извършените 32 проверки, 28 са планови и 4 са извънредни, в т.ч.: 1 проверка по сигнал, 1 проверка на нов
обект и 2 проверки за осъществяване на последващ контрол.
Издадени са 8 предписания в т.ч. 4 за извършване на СПИ и 4 за представяне на информация/отчети.
Проверени са 3 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 19 източника
(горивни и технологични).
Изготвени са 9 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ
на емисии.
Осъществена е активна работа с общините, на териториите на които са установени превишени норми за ФПЧ10 - Плевен, Никопол, Ловеч и Троян. Извършени са текущи проверки на изпълнението на планираните мерки за подобряване на КАВ, отчетени в годишните доклади по чл. 79 от ЗООС, както и на етапите на разработка/актуализация на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ.
На операторите на бензиностанции, обекти и др. дейности, свързани с употребата на флуорирани парникови газове са разяснявани приложимите към обектите променени и нови
нормативни изисквания.
През отчетния период е съставен 1 АУАН за нарушение на изискванията на ЗЧАВ на
„Старткерамик“ ООД. Внесено е предложение за налагане на имуществена санкция на
юридическо лице в размер на 2000 лв.
Установени са превишения на НДЕ на прах и въглероден оксид при експлоатацията на 2
горивни източници – парни котли с капацитет по 12 т/час пара, на гориво дърва и дървесни отпадъци. Съставен е констативен протокол и е внесено предложение за налагане на
текуща санкция в размер на 4837 лв.
Взето е участие в работата на 1 Държавна приемателна комисия.
Води
Направени са общо 22 планови проверки, от които 14 индивидуални проверки на обекти с
разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, участие в 4
комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда, участие в 1 комплексна проверка по изпълнение на условия в решение за преценяване необходимостта от ОВОС и в 3 - на инсталации с издадено комплексно разрешително. При проверките са дадени 10 предписания, от които 7 на община Луковит във връзка с експлоатацията на ПСОВ от 4 малки населени места.
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През периода са направени 4 извънредни проверки, от които 2 проверки на селищни
ПСОВ във връзка с пломбиране савак на авариен канал, 1 проверка по сигнал, 1 проверка
последващ контрол по фактор отпадъци. Съставен е 1 АУАН по Закона за водите на
„Олина“ 2000 ООД за непроведен собствен мониторинг на отпадъчни води през 2015 г. и
непредставени протоколи от изпитване.
Изготвена е 1 преписка по реда на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване околната среда над допустимите норми и/или
при неспазване на определените емисионни норми и ограничения с предложение за намаляване текущата санкция на „Кондов екопродукция“ ЕООД след представяне на протоколи от собствен мониторинг на отпадъчни води. Издадена е Заповед на директора на РИОСВ Плевен за намаляване текущата санкция на „Кондов екопродукция“ ЕООД от
3234,00 лв. на 49,00 лв., считано от 02.06.2016 г. и НП за налагане на еднократна санкция
на „Авис“ ЕООД с.Йоглав в размер на 239,00 лв. за периода от 17.03.2016 г. до
24.04.2016г.
Акцент в контролната дейност по компонент води през отчетния период са направените 6
проверки на селищни ПСОВ, от които - 2 извънредни и 4 планови.
Почви
През м. юни 2016 г. са извършени 4 планови проверки на 4 обекта - 2 проверки на животновъдни обекти и 2 проверки на обекти за добив на нефт и газ. Взето е участие в 1 планова проверка на ферма за патици мюлари, която е комплексна по компонент води и почви.
При проверките не е констатирано замърсяване на почви съответно с пресен торов отпад
и с нефт. Взето е участие в 2 планови проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни. Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са изпълнени.
Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи в ОД Земеделие - Ловеч и в комисия за рекултивация на минен обект в
ОД Земеделие - Плевен.
Извършени са 4 извънредни проверки на складове за негодни ПРЗ (с. Телиш, с.Голяма
Желязна, с.Дълбок дол, с.Сухаче) - последващ контрол по изпълнение на предписания за
обезопасяване на същите и за поставяне на знаци за опасност. Констатирано е, че предписанията са изпълнени, а негодните ПРЗ от склада в с. Телиш са предадени за обезвреждане и складът е саниран.
Биологично разнообразие и НЕМ
През м. юни е осъществена следната дейност с отношение към биологичното разнообразие и НЕМ:
- Извършена е планова проверка за спазване на режима, определен със заповедта за обявяване на Защитена местност „Вятърница“, земл. с. Комарево. Нарушения не са установени;
- Извършена е планова проверка на ЗМ „Коридорите“, с. Биволаре, за изпълнение на
предписание, дадено на Община Д. Митрополия, за премахване на залесени фиданки от
нехарактерни за района видове. Предписанието е изпълнено - фиданките от нехарактерни
за района видове са премахнати, а теренът е залесен с характерните за района черна топола, полски ясен и летен дъб;
- Извършена е извънредна проверка по писмо на МОСВ за разораване на имоти с НТП
„пасище“, попадащи в защитени зони „Персина” BG0000396, „Никополско плато”
BG0000247 и „Никополско плато” BG0002074. При проверката е установено, че се обработват части от изброените в писмото имоти, които са присъединени към съседни обработваеми блокове на земеделски стопани. Разораните имоти са собственост на Община
Никопол. Ще бъдат предприети действия за преустановяване на разораването;
- Извършени са 3 извънредни проверки на екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР - Бял щъркел, два млади екземпляра от вида Черношипа ветрушка (Керке-
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нез), Домашна кукумявка. Птиците са предоставени на Спасителен център-Стара Загора
за лечение и отглеждане;
- Извършена е планова проверка на два зоомагазина в гр. Плевен, стопанисвани от „Иво
Вет 72“ ЕООД и ЕТ „С. Димитров - Вет Трейдинг“;
- Извършена е планова проверка на защитено дърво - Летен дъб в гр. Плевен, ул. „Ракитин“ №4. Установено е, че дървото е в добро здравословно състояние;
- Извършени са две извънредни проверки на защитени дървета (едната по сигнал за опасно защитено дъврво) в гр. Плевен - Бряст (до църквата „Св. Параскева“) и Летен дъб, до
църквата „Св. Николай“. Дадени са предписания на Община Плевен за премахване на изсъхналите клони и замазване на отрезите с блажна боя;
- Извършена е извънредна проверка на защитено дърво Летен дъб, находящо се на алея в
центъра на гр. Плевен, в близост до строеж. Установено е, че е извършено кастрене на
клони, премахната е обозначителната табела на дървото, а около ствола има отпадъци и
ел. табло. Дадени са предписания на Община Плевен за почистване на отпадъците, замазване на отрезите с блажна боя, поставяне на обозначителна табела за защитено дърво и
предоставяне в РИОСВ - Плевен на информация (документация) кога и от кого е извършено кастренето и изрязването на клони от защитеното дърво. Предписанията са изпълнени, но не е установена датата и извършителят на кастренето на клони.
- Извършени са три планови и една извънредна проверка по Закона за генетичномодифицираните организми, съвместно с ИАОС-София на: опитни полета на Институт по царевицата, гр. Кнежа, и „Юрофинс Агросайънс Сървисес“ ООД, гр. Летница; на лаборатория
по микроразмножаване на Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян; на База на компания „Анадиаг България“ ЕООД, София - гр. Плевен (по документи).
- Постановени са 44 решения по чл. 18, чл. 2, ал. 5, §2; чл. 11, ал.3, §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), от които 41 по чл. 18; 2 за прекратяване на процедура по чл. 2, ал. 5, §2;
1 за прекратяване на процедура по чл. 11, ал.3, §2 от Наредбата за ОС.
- Издадени са 169 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 45 индивидуални проверки на 45 обекта, от които 30
планови и 15 извънредни. От извършените извънредни проверки:
- 11 са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания
Установено е, че е извършено почистване на констатирани в предходен период локални
замърсявания с отпадъци на територията на община Луковит и Левски. От извършените 3
извънредни проверки на складове за негодни ПРЗ в гр. Никопол, с. Ракита и с. Реселец е
констатирано, че са изпълнени дадените предписания за обезопасяване на складовете и за
поставяне на знаци за опасност. В резултат на изпълнение на предписания, дадени от РИОСВ-Плевен, негодните за употреба ПРЗ от с. Слатина и с. Радювене са предадени за последващо третиране на лице с документ по чл.35 от ЗУО.
- 3 са във връзка с подадени заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци
- 1 по подадено уведомление за прекратяване класификация на отпадъци.
Взето е участие в 15 планови комплексни проверки, от които 6 проверки по повече от
един компонент или фактор на околната среда, 4 - на обекти с издадено комплексно разрешително и 5 проверки на условия в решения по ОВОС или преценка необходимостта от
ОВОС. Осъществен е планов контрол на 16 обекти с издадени документи по чл.35 от
ЗУО.
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При проверките са дадени 12 предписания, от които 8 са изпълнени и 4 с неизтекъл към
момента срок за изпълнение.
Във връзка с въвеждане в действие на Регионална система за управление на отпадъците в
регион Левски (Никопол) са издадени 3 заповеди за намаляване отчисленията за депа (за
общините Никопол, Белене, Левски). Издадени са 3 заповеди за прекратяване експлоатацията на общински депа за битови отпадъци в гр. Никопол, гр.Левски и гр. Белене, считано от 01.7.2016 г. Взето е участие в комисия, назначена със заповед на кмета на Община
Левски във връзка с рекултивация на общинското депо за битови отпадъци и 1 Държавна
приемателна комисия.
Химикали
Извършени са 5 проверки, от които 1 планова, 1 КПКД и 3 извънредни проверки по спазване законодателството по химикали. Извънредните проверки са във връзка с подадени
нотификации на Комисия за защита на потребителите за изделия, съдържащи УОЗ вещества (2 бр. ) и във връзка с писмо за използване на живачни съединения в полиуретаново
производство. При проведените проверки не е констатирано наличие на такива вещества.
През отчетния период са дадени 2 предписания, касаещи представяне на справка внос на
химикали и на доклад за класификация по чл.103 от ЗООС. Извършен е планов контрол
на производител на дървени въглища с краен срок за регистрация 2018г. Не е констатирано нарушение, касаещо предстоящата регистрация. Няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени
АУАН или приложен ПАМ. През месец юни не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ.
ОВОС И ЕО
Акцент в дейността е 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 188 уведомления
за ИП/П/П (в т.ч. 93 по подмярка 6.3 от ПРСР, 9 - за ремонт на църкви, читалища и детски
градини и др.) и 5 искания за преценяване необходимостта от ОВОС (4 бр. ) и от ЕО (1
бр.). Издадени са 4 Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и
3 Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Изготвени са 11 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста, раздел ІІ и ІІІ на ЗООС. По 86
уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
Комплексни разрешителни
През м. юни са извършени 4 планови проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни:
1. “Винербергер” ЕООД - планова проверка на Инсталация за изработване на керамични
изделия - тухли. Дадени са две предписания във връзка с изпълнение на условията в КР №
83- Н1/2008г, които са изпълнени в срок.
2. "Полихим - СС" ЕООД, площадка гр. Луковит - планова проверка на Инсталация за
регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие. Дадени са две
предписания във връзка с изпълнение на условия Условие 9.2.1 и Условие 9.5.1 от КР №
440- Н1/2015г. с неизтекъл към момента срок.
3. “Б П Р” ЕООД, с. Дисевица, местност “Вълова могила”- планова проверка на Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт.
4. “Славяна”АД, гр.Славяново, общ.Плевен, обл.Плевен - планова проверка на Инсталация за интензивно отглеждане на птици.
СЕВЕЗО
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През отчетния период не са планувани и извършени проверки на обекти с нисък или висок рисков потенциал.
НП и ПАМ
Издадени са 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер 2500 лв.
- НП № 015 от 13.3.2016 на „Пелтина“ ЕООД в размер на 1500 лв. въз основа на АУАН
по чл. 48, ал. 1, т.3 във връзка с чл. 200, ал.1, т.6 от ЗВ. Дружеството не поддържа необходимото качество на водите в съответствие с нормативните изисквания и условията в разрешителното като изхвърля отпадъчни води в нарушение на ИЕО. Наложен е по-голям
размер на имуществената санкция поради по-високи отклонения на измерените концентрации от ИЕО;
- НП № 016 от 13.3.2016 на „Плевен мес“ ООД в размер на 1000 лв. въз основа на АУАН
по чл. 48, ал. 1, т.3 във връзка с чл. 200, ал.1, т.6 от ЗВ. Дружеството не поддържа необходимото качество на водите в съответствие с нормативните изисквания и условията в разрешителното като изхвърля отпадъчни води в нарушение на ИЕО.
През отчетния период няма наложена ПАМ.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
 Екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР - Бял щъркел, два млади
екземпляра от вида Черношипа ветрушка (Керкенез), Домашна кукумявка са предоставени на Спасителен център-Стара Загора за лечение и отглеждане;
 Издадени са 3 заповеди за прекратяване експлоатацията на общински депа за битови
отпадъци в гр. Никопол, гр.Левски и гр. Белене във връзка с въвеждане в действие на
Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол).
Бизнеса
 Процедирани са 94 инвестиционни предложения (ИП) по Програма за развитие на
селските райони, 9 ИП за ремонт и реконструкция на манастири, църкви и храмове в
Плевенска и Ловешка области, 1 ИП свързани с пътна инфраструктура, 3 ИП води, 6
ИП свързани с управление на отпадъците, други ИП;
 Изготвени са писма по 11 уведомления за ИП, попадащи в обхвата на Приложение №
2 на ЗООС;
 Издадени са крайни актове – 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, с
характер – да не се извършва ОВОС;
 Издадени са общо 3 решения за преценка на необходимостта от ЕО, с характер – да се
извършва 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 44 решения по чл. 18, чл. 2, ал. 5, §2; чл. 11, ал.3, §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), от които 41 по чл. 18; 2 за прекратяване на процедура по чл.
2, ал. 5, §2; 1 за прекратяване на процедура по чл. 11, ал.3, §2 от Наредбата за ОС;
 Издадени са 169 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;
 Издадени са 5 решения във връзка с постъпили заявления по реда на чл.67 от ЗУО, от
които 3 - за издаване на нови разрешения за дейности с отпадъци, 1 - за изменение и
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допълнение на разрешение, касаещо заличаване на площадка за дейности с отпадъци и
1- за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци и 2 регистрационни документи за дейности с отпадъци, издадени по реда на чл.35, ал.3 и ал.5 от
ЗУО;
 Взето е участие в 2 ДПК за строежи: „Силози - Разширение на складово стопанство за
съхранение на зърно в с.Горна Митрополия“ и “Инсталация за редуциране на азотни
оксиди NOx /SNCR/”, находяща се в УПИ І-50012, кв. 50 в землището на с. Брестница,
община Ябланица, област Ловеч (поземлен имот с идентификатор 06450.501.1.75 по
кадастралната карта на с. Брестница).
Обществеността
Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случай на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.
Приложение – таблична част.
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