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ОТЧЕТ 
 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 
за месеци януари и  февруари 2017 г. 

 
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и ре-
зултати от извършената контролна дейност: 

През януари и февруари 2017 г. са извършени 61 проверки на 49 обекта, в т.ч. 20 
планови и 41 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 18 
предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изиск-
вания, от които 8 при планови проверки и 10 при извънредни. От извършените проверки, 
6 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда 
(КПКД), при които са дадени 8 предписания и 1 – на обект с издадено комплексно разре-
шително за осъществяване на последващ контрол.  

 
За констатирани административни нарушения през месеците януари и февруари 

2017 г. са съставени 5 АУАН. Издадено е едно наказателно постановление. Влезли в сила 
са две наказателни постановления.  

Издадени са 2 наказателни постановления за налагане на текущи санкции за замър-
сяване на атмосферния въздух. 

Издадена е 1 заповед за намаляване на текуща санкция за замърсяване на атмос-
ферния въздух. 

Издадена е 1 заповед за отмяна на текуща санкция за замърсяване на атмосферния 
въздух. 
 

През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 800 лв. от 
едно юридическо и две физически лица. Събрани суми от НАП по издадени НП – 721,34 
лв. за три физически лица. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер на 
3434,31 лв. Суми в размер на 9890,77 лв., събрани в предходен период, са разпределени и 
преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните су-
бекти. Общините, получили приходи от наложените санкции са: община Плевен (3977,23 
лв.), Община Долна Митрополия (948,21 лв.), община Тетевен (324 лв.), община Кнежа 
(255,20 лв.), община Троян (239,72 лв.) и община Ловеч (21,06 лв.) 
 

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 12 сигнала. За всичките са предприети 
съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След 
проверка е установено, че четири са основателни, три от сигналите са неоснователни, три 
са от компетентността на други институции и по два предстои проверка.  
 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дей-
ност; 
Засилен превантивен контрол: 
 Проведен ЕЕС и консултации по ДОВОС за ИП "Животновъдна ферма за отглеж-

дане на бройлери (70000) в ПИ 75112.42.4, с. Умаревци; 
 Дадени консултации на представители на общини, на възложители на ИП, планове 

и програми; 
 Извършен е анализ на състоянието на КАВ през 2016 г., въз основа на резултатите 

от проведените измервания в постоянните пунктове (АИС) в Плевен, Ловеч и Никопол и 
индикативно 52-дневно измерване в гр. Левски с мобилна станция (МАС); 
 През м. януари и м. февруари в РИОСВ - Плевен са постъпили 124 уведомления за 

Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, 
общински и частни гори; 
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 На основание Заповед № РД-111/10.02.2017г. на МОСВ са изпратени предписания 
до кметовете на 19-те общини за предприемане мерки за недопускане замърсяване на 
речните легла. Изготвен е график за осъществяване контрол на място по чистотата на 
речните легла, общинските и републикански пътища. 
 
Tекущ контрол:  
 Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност: През отчетния пе-

риод са извършени: 1 проверка на обект с издадено комплексно разрешително и 6 провер-
ки по повече от един компонент или фактор на околната среда. От извършените КПКД 
проверки, 2 са планови и 4 са извънредни – организирани във връзка с постъпили жалби и 
сигнали; 
 Изготвени са 5 предложения във връзка със санкции по чл. 69 от ЗООС – 2 бр. за 

налагане, 1 бр. за намаляване и 2 бр. за отмяна на текущи санкции на дружества, стопа-
нисващи неподвижни източници на емисии във въздуха; 
 Извършени са 9 проверки на обекти от списъка на обектите, утвърден със Заповед 

№РД-733/15.12.2016 г. на МОСВ; 
 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 про-
веде на 13 и 14 януари 2017 година. Въпреки неблагоприятните зимни условия и ниските 
температури, са обходените влажни зони по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. 
Дунав, както и някои язовири, рибарници, блата и др. Някои от водоемите са напълно, а 
други частично замръзнали. Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви 
птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, фиш, зимно 
бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, земеродно рибарче, голям воден 
бик, голям горски водобегач и др. Установени са и екземпляри от други видове птици: 
обикновен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, щиглец, кос, хвойнов 
дрозд, жълта овесарка, черешарка, гугутка, сойка, посевна врана, фазан, яребица, кълвачи, 
качулата чучулига, чинка, сива сврачка и др.; 
 При извършена планова проверка на защитена местност "Пещерите", с. Петърница, 

Община Долни Дъбник, относно спазване на режима на забрани от заповедта за обявява-
нето й е установено, че защитената територия е замърсена с битови отпадъци и има отсе-
чено едно дърво - топола. Дадени са предписания за почистване на защитената територия 
от битови отпадъци и представяне на документи, разрешаващи отсичането на дървото; 
 Извършени са 15 проверки в рамките на специализирана полицейска операция, 

свързана с комплексен подход при осъществяване на контрол от страна на различни инс-
титуции на площадки за дейности с ОЧЦМ и ИУМПС; 
 Съставени са 4 АУАН по Закона за управление на отпадъците. 

 
Засилен последващ контрол:  

През отчетния период са извършени 4 проверки за осъществяване на последващ 
контрол по дадени предписания: 
 Извършена е извънредна проверка на обект с издадено комплексно разрешително - 

„Хибриден център по свиневъдство“ АД, оператор на Инсталация за интензивно отглеж-
дане на свине в с. Дисевица за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на 
предписания за трайно прекъсване отвеждането на отпадъчни води и торова маса в канал 
за дъждовни води и почистване на съседен имот от отпадъчни продукти и торова маса. 
Установено е, че предписанията са изпълнени; 
 Осъществен е последващ контрол във връзка със заявени от БГ Пелетс ООД обсто-

ятелства, касещи изпълнение на предписания. Констатирано е, че обектът  не работи; 
 Извършен е последващ контрол по предписания, дадени при комплексна проверка 

по повече от един компонент или фактор на околната среда на нерегламентирана пло-
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щадка за третиране на ИУМПС. Констатирано е, че ИУМПС не са предадени на лице с 
документ по чл.35 от ЗУО. Съставен е АУАН; 
 Извършена е проверка за осъществяване на последващ контрол по предписание, да-

дено с констативен протокол  от комплексна проверка по повече от един компонент или 
фактор на околната среда за предаване на налични в частен имот компоненти от ИУМПС 
на лице с документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. В РИОСВ Плевен е 
постъпило уведомление от еколога на Община Луковит, подкрепено със снимков матери-
ал за изпълнение на предписанието. От извършената проверка на място е констатирано, 
че предписанието е изпълнено.  

 
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, 
от осъществената контролна дейност: 
 
Атмосферен въздух  

През януари и февруари 2017 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са из-
вършили/участвали в общо 10 проверки по компонент „въздух” в 9 обекта. Съставени са 
10 протокола, в т.ч. 8 протокола от индивидуални проверки и 2 протокола от комплексни 
проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда.  

Всички извършени проверки са извънредни – 5 бр. във връзка с процедури за санк-
ции по чл. 69 от ЗООС (2 бр. за налагане, 1 бр. за намаляване и 2 бр. за отмяна на текущи 
санкции), 4 бр. по жалби и сигнали, 1 бр. за последващ контрол. 

За периода са издадени 2 бр. предписания, от които 1 бр. е изпълнено, 1 бр. е с не-
изтекъл срок към 28.02.2017 г. 

Изготвени са 13 протокола за оценка на резултати от месечни доклади за проведе-
ни СНИ на емисии. 

Проверени са 17 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители във въздуха 
от 35 бр. източници.  

Изготвени са 2 писма със заключения за резултати от представени доклади за СПИ 
на показатели за шум в околната среда. 

Експертите от направлението са изготвили 32 бр. вътрешни становища по проце-
дури за ОВОС и ЕО, поставени са мотивирани условия по компонент „въздух” и фактор 
„шум”. 

Извършен е анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади: 
 Ежемесечен доклад за нивата на ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично 

и в сравнение с предходните две години. Докладът е публикуван на сайта на РИОСВ; 
 Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по 

Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІV тримесечие на 2016 г.; 
 Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ), за ІV тримесечие на 2016 г.; 
 Информация за Община Левски, относно резултатите от проведено индикативно 

52-дневно измерване на показателите за КАВ. 
 

Води 
През отчетния период са направени 9 индивидуални планови проверки на обекти, 

които формират отпадъчни води и подлежат на контролен мониторинг. Взети са водни 
проби от обектите за изпитване от РЛ Плевен. 

Направени са 2 извънредни проверки: 1 проверка по писмо на ДАНС и участие в 1 
комплексна проверка на инсталация с комплексно разрешително. 

При проверките са дадени 2 предписания на Община Червен бряг за привеждане 
дейността на съоръжения по канализационната мрежа на населеното място в съответствие 
с изискванията на разрешителното за заустване. През отчетния период няма съставени 
АУАН.  
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Експертите от направлението са участвали в 1 ДПК на строеж за реконструкция на 
участъци от водопроводната мрежа на с.Умаревци, общ.Ловеч. 

 
Почви 

През отчетния период не са предвидени планови проверки, поради което не са из-
вършени такива. Не са извършени и извънредни проверки.  

Взето е участие в ЕЕС в РИОСВ Плевен и в 1 заседание на комисията по  чл.17, 
ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Ловеч. 

Изготвени са отчет бюджет за 2016 г., план за 2017 г., отчет за 2016 г. и вътрешни 
становища по процедури по ОВОС, ЕО и др. 
 
Биологично разнообразие и НЕМ 
През м. януари и м. февруари е осъществена следната дейност с отношение към био-
логичното разнообразие и НЕМ: 
 Извършена е планова проверка на защитена местност „Пещерите“, с. Петърница, 

Община Долни Дъбник, относно спазване на режима на забрани от заповедта за обявява-
нето й. Дадени са предписания за почистване на защитената територия от битови отпадъ-
ци и представяне на документи, разрешаващи отсичането на една топола; 
 Извършени са две извънредни проверки на влажни зони в област Ловеч и област 

Плевен във връзка с 41-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици; 
 Извършено е разпореждане със защитени видове от Приложение №3 на ЗБР, наме-

рени в безпомощно състояние - 1 екземпляр от вида Ням лебед (открит в района на гр. Бе-
лене и изпратен за лечение в Зоопарк „Кайлъка“ - гр. Плевен), 2 екземпляра от видовете 
Домашна кукумявка и Обикновен мишелов (открити съответно в района на гр. Троян и гр. 
Левски, и изпратени за лечение в Спасителен център-Стара Загора); 
 Извършена е проверка по сигнал за разрушено щъркелово гнездо, което е било вър-

ху метален стълб, находящ се в Автобаза, с. Ясен. Гнездото е били регистрирано по време 
на Седмото международно преброяване на белия щъркел в Европа, проведено в България 
в периода 15 юни – 15 юли 2015 год. При проверката е установено, че стълбът (съответно 
и гнездото) е премахнат, но не са установени датата на премахването му и извършителят 
на нарушението; 
 Извършена е извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Сив папагал -

Жако, включен в Приложение Б на Регламент 338/97; 
 Извършена е проверка по сигнал на екземпляр-палто от кожа на Рис /Felis lynx/-вид, 

включен в Приложение А към Регламент (ЕО) №338/97, предлаган за продажба в гр. Пле-
вен). Съставен е акт за административно нарушение – предлагане за продажба, което е в 
нарушение на изискванията на Закона за биологичното разнообразие; 
 Извършена е планова проверка на 20 защитени вековни дървета от вида Летен дъб, 

з-ще на с. Петърница, общ. Долни Дъбник. Нарушения по Закона за биологичното разно-
образие не са установени; 
 Постановени са 57 Решения по чл. 18 (30 бр.) и по чл. 2, ал. 5, §2 (27 бр.) от На-

редбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на за-
щитените зони (Наредба за ОС); 
 Издадени са 183 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 124 уведомления за 

Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, 
общински и частни гори. 
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Отпадъци  
През отчетния период са извършени 25 индивидуални проверки на 25 обекта по 

спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 6 планови и 19 
извънредни.  

От извършените 6 планови проверки: 
 3 за осъществяване на контрол съгласно чл.72, ал.2 от ЗУО и  
 3 за осъществяване на контрол съгласно чл.14 и чл.59 от ЗУО. 

От извършените 19 извънредни проверки: 
 3 са във връзка с постъпила жалба за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци; 
 14 са във връзка с участие в специализирана полицейска операция, свързана с ком-

плексен подход при осъществяване на контрол от страна на различни институции на 
площадки за дейности с ОЧЦМ и ИУМПС; 
 1 е във връзка с постъпил сигнал за нерегламентирани площадки за дейности с 

ИУМПС (проверката е осъществена в рамките на специализирана полицейска операция); 
 1 са за осъществяване на последващ контрол по дадено предписание. Установено е, 

че наличните компоненти от ИУМПС са предадени на лице с документ по чл.35 от ЗУО; 
Взето е участие и в 5 комплексни проверки по повече от един компонент или фак-

тор на околната среда (КПКД-проверки) - 2 планови и 3 извънредни във връзка с постъ-
пил сигнал и по указание на Прокуратурата. 

При проверките са дадени 9 предписания – 8 при индивидуални и 1 при КПКД 
проверка. 

На основание Заповед № РД-111/10.02.2017г. на МОСВ са изпратени предписания 
до кметовете на 19-те общини за предприемане мерки за недопускане замърсяване на 
речните легла. 

Издадени са 3 заповеди за намаляване размера на отчисленията по чл.64 от ЗУО за 
2017г. на общините Левски, Никопол и Белене.  

Издадени са 11 решения за предоставяне средства, натрупани от отчисленията по 
чл.64 от ЗУО на общините (Плевен, Гулянци, Д.Дъбник и Д.Митрополия), участващи в 
Регионалната система за управление на отпадъците Плевен. 

Издадени са 1  разрешение и 3 регистрационни документа по реда на чл.35 от ЗУО. 
Извършена е класификация на 12 отпадъка на 5 фирми-генератори. Проверени и въведени 
в Excel формат са 256 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. 
Заверени са 25 отчетни книги по отпадъците на 14 оператора. 

Изпратени са 29 писма да оператори на площадки за дейности с ИУМПС и ИУЕЕО 
във връзка с влизане в сила на изискване за предоставяне на банкови гаранции, обезпеча-
ващи дейността им. 

Участвано е в ДПК за рекултивация на общинско депо Угърчин за неопасни отпа-
дъци. 

Съставени са 4 АУАН -  3 на юридически лица за неизпълнение на предписания и 
за неводене на хронологична отчетност за отпадъците и 1 на физическо лице за нерегла-
ментирани дейности с ИУМПС. Издадено е 1 наказателно постановление в размер на 
2000 лв. 
 
Химикали 

За отчетния период са извършени 2 КПКД проверки, от които 1 планова и 1 по 
сигнал с вх. № ОИК-3-9/22.02.2017 г. за отпадъчен продукт - въглищен прах от работата 
на инсталация за производство на дървени въглища по ретортен способ, намираща се  в 
землището на с. Калейца, общ. Троян. При проверката на място е констатирано, че 
инсталацията не работи. Обектът е заключен и не присъстват законни представители или 
служители на дружеството. Не е констатирано наличие на произведени продукти и 
образувани отпадъци. На представляващата дружеството с писмо са  дадени 4 
предписания по химикали за представяне на информация и документи - за период на 
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извършвана дейност, количества произведени и пуснати на пазара дървени въглища и 
документи за изпълнения на задължения за регистрация и нотификация на 
произвежданите дървени въглища съгласно Регламенти REACH и CLP. 

Извършена е 1 КПКД проверка по ЗОПОЕЩ.  
За отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до 

замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или 
приложен ПАМ. Не са 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 инвес-
тиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П) на общини, свързани с внедряване 
на мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на електро- и ВиК мрежи, 
пътища, на земеделски производители, свързани с кандидатстване по мерки от Програма 
за развитие на селските райони (ПРСР).  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили: 
 132 уведомления за ИП/П/П (14 бр. по мерки от ПРСР, 8 бр. за саниране на учили-

ща и детски градини, 6 бр. ремонт на техническа инфраструктура);  
 8 искания за преценяване необходимостта от ОВОС; 
 1 искане за преценяване на необходимостта от ЕО; 
 1 доклад за консултации по ЕО.  

 
Издадени са общо 26 решения, в т.ч.:  

 1 Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);  
 14 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС; 
 2 Решения за преценяване на необходимостта от ЕО; 
 2 решения за изменение на влезли в сила решения; 
 7 решения за прекратяване на процедури.  

Постъпила е 1 жалба срещу решение на РИОСВ – Плевен, по която МОСВ е пот-
върдило издаденото решение.  

Изготвени са общо 24 писма с указания за провеждане на процедури по глава шес-
та на ЗООС (16 – ОВОС, 1 – ЕО, 7 – не подлежи).  

По 115 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   
По процедурите са получени общо 40 становища (22 от БДДР, 17 от РЗИ, 1 от ИА-

ОС, 1 от ОДБХ, 1 от РДГ. 
 

Комплексни разрешителни 
През отчетния период е извършена 1 извънредна проверка на обект с издадено 

комплексно разрешително - „Хибриден център по свиневъдство“ АД, оператор на Инста-
лация за интензивно отглеждане на свине в с. Дисевица за осъществяване на последващ 
контрол по изпълнение на предписания за трайно прекъсване отвеждането на отпадъчни 
води и торова маса в канал за дъждовни води и почистване на съседен имот от отпадъчни 
продукти и торова маса. Установено е, че предписанията са изпълнени. 

Изпратено е запитване  да МОСВ относно  определяне на капацитет на обект с ин-
вестиционно предложение. 

Прегледана са представени през периода ГДОС. 
5. Взето е участие в работна среща, касаеща ИП на БИОЕЦ Койнаре. 
Изготвяни са становища по влезли инвестиционни предложения 
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Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда 
(КПКД) 

През отчетния период са извършени 6 комплексни проверки по повече от един 
компонент или фактор на околната среда, от които 2 планови и 4 извънредни. Дадени са 8  
предписания ( 2 с констативни протоколи и 6 с писмо) за привеждане на дейността на 
обектите в съответствие с нормативните изисквания.  

Плановите проверки са на 2 площадки за дейности с отпадъци, към които е прило-
жен комплексен подход - освен по фактор отпадъци са проверявани по ЗОПОЕЩ и по 
фактор ОХВ. 

Извънредните проверки са във връзка с подадени в РИОСВ Плевен 1 жалба, 1 сиг-
нал и по разпореждане на Окръжна прокуратура Ловеч. 

Във връзка с постъпила жалба за замърсяване на въздуха от изгаряне на отпадъци е 
извършена комплексна проверка по компонент въздух и фактор отпадъци на работилница 
за ремонт на мебели, при която не е констатирано, описаното в жалбата замърсяване на 
въздуха вследствие на дейността на работилницата. Не е установено и наличие на склади-
рани отпадъци за горене. 

На 23.2.2017 г. във връзка с постъпил сигнал с вх. № ОИК-3-9/22.02.2017 г.  за от-
падъчен продукт - въглищен прах от работата на инсталация за производство на дървени 
въглища по ретортен способ, намираща се в землището на с. Калейца, общ. Троян, екс-
перти от РИОСВ гр. Плевен и представител на община Троян е извършенаа проверка на 
обекта. При проверката на място е констатирано, че инсталацията не работи. Обектът е 
заключен и не присъстват законни представители или служители на дружеството. Не е 
констатирано наличие на произведени продукти и образувани отпадъци. На представля-
ващата дружеството, с писмо са дадени  6 предписания за представяне на информация и 
документи  - за период на извършвана дейност, количества произведени и пуснати на па-
зара дървени въглища, документи за изпълнения на задължения за регистрация и нотифи-
кация на произвежданите дървени въглища съгласно Регламенти REACH и CLP, доку-
менти, удостоверяващи плащания на продуктови такси и писмено уведомление при въ-
зобновяване на производството на дървени въглища. 

В изпълнение на указание на Окръжна прокуратура Ловеч, дадено във връзка с 
жалба, заведена във Върховна административна прокуратура на Република България, ка-
саеща промяна на начина на трайно ползване (НТП) на 3 поземлени имота в землището на 
гр. Луковит и използването на единия от тях като „автоморга“  са извършени 2 комплекс-
ни проверки. Установено е, че за описаните в жалбата поземлени имоти, в РИОСВ Плевен 
са подадени уведомления, предвиждащи промяна начина на трайно ползване (НТП) и са 
проведени процедури по реда на Глава шеста от ЗООС. В имота, собственост на Община 
Луковит и в този, собственост на физически лица не е констатирано наличие на излезли 
от употреба МПС. В имота на физическите лица са установени само части и компоненти 
от ИУМПС, които след предписание на РИОСВ Плевен са предадени на фирма с доку-
мент по чл.35 от ЗУО. 
 
НП 

За констатирани административни нарушения през месеците януари и февруари 
2016г. са съставени 5 бр. АУАН. 2 бр. АУАН са изпратени за връчване. Издадено е едно 
наказателно постановление. Влезли в сила са две наказателни постановления.  

 
Съставени са 5 бр. АУАН: 
- АУАН № 001/13.01.2017г. на „Сторко”ЕООД, гр.Плевен за това, че не е изпълнило 

предписание, дадено с констативен протокол на основание чл.120 от ЗУО; 
 АУАН № 002/13.01.2017г. на „Вилитет”ЕООД, с.Дойренци за това, че не води от-

четност за отпадъците съгласно изискванията на ЗУО, с което е нарушило чл.44, ал.2 от 
ЗУО; 



 
8 

 

 АУАН № 003/15.12.2017г. на „Еко Дан Груп“ АД, гр.Плевен  за това, че не е изпъл-
нило предписание да подаде заявление за издаване на документ по чл.35 ЗУО, дадено на 
основание чл.120 от ЗУО; 
 АУАН № 004/20.02.2017г. на Валентин Илиев Хинов за това, че не е предал излезли 

от употреба моторни превозни средства на определени за целта места, с което е нарушил 
чл. 133, ал.1, т. 3 от ЗУО; 
 АУАН № 005/24.02.2017г. на  за това, че предлага за продажба палто от кожа от рис 

без документ за произход, с което е нарушила чл.100 от ЗБР. 
 
Издадени са следните наказателни постановления: 
 НП №002/10.02.2017г. на „Вилитет”ЕООД, с.Дойренци за това, че не води отчет-

ност за отпадъците съгласно изискванията на ЗУО, с което е нарушило чл.44, ал.2 от ЗУО. 
Размерът на наказанието е 2 000 лв.; 

 
Влезли са в сила следните наказателни постановления:  
 НП 030/22.12.2017г. на Валентин Илиев Хинов за 300 лв., влязло в сила на 

05.01.2017г.; 
 НП №002/10.02.2017г. на „Вилитет”ЕООД, с.Дойренци, влязло в сила на 

23.02.2017г. 
 

Издадени са 2 наказателни постановления за налагане на текуща санкция за за-
мърсяване на атмосферния въздух, както следва: 
 НП № И-9-114-1/23.01.2017г. на „Премиер Плевен“ ЕООД, с което се налага  теку-

ща санкция в размер на 1 203 лв., считано от 28.12.2016 г.; 
 НП № И-9-115-1/31.01.2017г. на „Хармония - ТМ“ АД, с което се налага  текуща 

санкция в размер на 20 лв., считано от 11.01.2017 г. 
 
Намалена е 1 текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух, както 

следва: 
 Заповед № И-9-113-2/10.02.2017г. на ЕТ „ЕЛИМЕКС-Иван Радевски“, с която се 

намалява  текущата санкция от 700 лв. на 229 лв., считано от 30.01.2017г. 
 
Отменя се 1 текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух, както след-
ва: 
 Заповед № И-9-114-2/31.01.2017г. на „Премиер Плевен“ ЕООД,, считано от 

18.01.2017г. 
 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса 
и обществеността от осъществената контролна дейност: 
 
Околната среда  

Взето е участие в 1 комисия, свързана с подобряване състоянието на околната сре-
да: 
 Взето е участие в заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеде-

лие - Ловеч. 
 
Бизнеса  
 През периода за процедирани 28 инвестиционни предложения (ИП) по Програма за 

развитие на селските райони, Национална програма за енергийна ефективност и други; 
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 Изготвени са писма по 16 уведомления за ИП/П/П, попадащи в обхвата на Прило-
жение № 2 на ЗООС, и 7 писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, подновя-
ване на разрешителни и др.);  
 Издадени са 1 Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 

14 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 Решения за преценяване на 
необходимостта от ЕО, 2 решения за изменение на влезли в сила решения, 7 решения за 
прекратяване на процедури. 
 Проведен е ЕЕС и консултации по ДОВОС за ИП "Животновъдна ферма за отглеж-

дане на бройлери (70000) в ПИ 75112.42.4, с. Умаревци"; 
 Консултации по Задание за ДОВОС за ИП Реконструкция и модернизация на съ-

ществуващи работни помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс в с. Вара-
на, общ. Левски; 
 Консултации по ДОВОС за ИП Израждане на многофункционално игрище за во-

лейбол, футбол, баскетбол, с. Крушуна; 
 Консултации по Задание за обхват и съдържание на ЕО на ОУП на Община Долни 

Дъбник; 
 Консултации по процедура по ЕО на Интегрирана транспортна стратегия в периода 

до 2030 г. с възложител Министерство на пранспорта, информационните технологии и 
съобщенията; 
 Изготвени са писма във връзка с изменения на ИП, потвърждаване влизането в си-

ла, както и на срока на правно действие на издадени решения на РИОСВ – Плевен. 
 Постановени са 57 Решения по чл. 18 (30 бр.) и по чл. 2, ал. 5, §2 (27 бр.) от На-

редбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на за-
щитените зони (Наредба за ОС); 
 Издадени са 183 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 1  разрешение и 3 регистрационни документа по реда на чл.35 от ЗУО. 

Извършена е класификация на 12 отпадъка на 5 фирми-генератори. Проверени и въведени 
в Excel формат са 256 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. 
Заверени са 25 отчетни книги по отпадъците на 14 оператора; 
 Изпратени са 29 писма да оператори на площадки за дейности с ИУМПС и ИУЕЕО 

във връзка с влизане в сила на изискване за предоставяне на банкови гаранции, обезпеча-
ващи дейността им; 
 Взето е участие в 2 ДПК за строежи: 

 „Реконструкция водоснабдяване на с.Дерманци“, 5-ти етап; 
 Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на Община Угърчин. 

 
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 те-
лефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за 
нивата на ФПЧ10 през предходния месец, 6 прессъобщения и др. 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен,  Басейнова дирек-
ция – Плевен и Регионалният исторически музей – Плевен отбелязаха 2 февруари – Све-
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товен ден на влажните зони с участието на деца от ДГ „Щурче“ – Плевен. Пред малчуга-
ните бе изнесена презентация с детски анимации, от която научиха какво са влажни зони 
и защо са важни за нас. Децата разгледаха препарирани птици, обитатели на влажните зо-
ни. РИОСВ – Плевен подари им цветни моливи и материали за водолюбиви птици за оц-
ветяване, които по-късно оцветиха в детската градина. От своя страна те поздравиха екс-
пертите с песнички. 

 
 

Приложение – таблична част. 


