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ОТЧЕТ 
 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през май 2017 г. 
 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През май 2017 г. са извършени 131 проверки на 122 обекта, в т.ч. 92 планови 
проверки на 87 обекта и 39 извънредни проверки на 39 обекта. В рамките на 
осъществения контрол са дадени 31 предписания за привеждане дейността на обектите в 
съответствие с нормативните изисквания, от които 20 при планови проверки и 11 при 
извънредни. От извършените проверки, 11 са комплексни проверки по повече от един 
компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

 

За констатирани административни нарушения са съставени 7 АУАН. Издадени са 
пет наказателни постановления. Влезли в сила са осем наказателни постановления. 
Приложена е 1 принудителна административна мярка. 

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

въздух. 
Издадено е 1 НП за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния 

въздух. 
Издадени са 3 заповеди за спиране на текуща санкция за замърсяване на 

атмосферния въздух. 
 
През отчетния период, събраните суми по издадени НП са в размер на 3500 лв. от  

три юридически лица. Събрани суми от НАП по издадени НП – 8366,45 лв. за две 
юридически и едно физически лице. Общо събраните суми от наложените санкции са в 
размер на 12406,93 лв. Суми в размер на 268 лв., събрани през предходен период, са 
разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират 
санкционираните субекти. Общините, получили приходи от наложените санкции са: 
община Троян (240,80 лв.), община Плевен (27,20 лв.) 
 

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 7 сигнала и 4 жалби. За всичките са 
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 
компетентност. След проверка е установено, че три от сигналите са неоснователни, три са 
основателни и един е препратен по компетентност. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност; 

Засилен превантивен контрол: 

− Проведени са Екологичен експертен съвет по процедура по ЕО;  
− Направени са 2 извънредни проверки във връзка с постъпила информация по 

процедури по глава шеста от ЗООС (на „Коопдоверие“ ООД и на „Агро Инвестмънтс“ 
ЕООД). 
 

Tекущ контрол:  
− Съставени са 3 АУАН за нарушение на изискванията на ЗЧАВ; 
− Проведена е писмена анкета с 38 оператори на средни горивни инсталации в 

области Плевен и Ловеч за очакваните от тях разходи за привеждане в съответствие с 
новите по-строги норми за допустими емисии във въздуха, предвидени в Директива ЕС 
2015/2193; 
− Утвърдени са представените Планове за управление на разтворителите за 2016 г. 

след проверка на данните, декларирани в тях. Проверките са извършвани на място в 
обектите и по документи. Извършени са проверки на годишни информации за 
консумация на разтворители; 



 

2 

 

− Актуализиран е публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с 
разтворители от обхвата на Приложение 1 от Наредба № 7/21.10.2003 г.; 
− Извършена е планова проверка за спазване на условия в Решение № ПН 84 

ОС/2015г. на РИОСВ-Плевен, с което е съгласуван Горскостопанския план на Община 
Угърчин. Констатирано е неспазване на едно от условията в Решението - превишено е 
ползването при провеждане на сеч в природно местообитание 91М0, попадащо в 
защитена зона „Студенец“. Ще бъдат предприети необходимите административно 
наказателни действия; 
− Извършена е извънредна проверка на защитена зона „Конунски дол“ BG0000627, 

землище гр. Кнежа, по сигнал за разораване на пасища, представляващи природно 
местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества, предмет на опазване 
в зоната. При проверката е установено, че има разорани площи, но имотите са с променен 
начин на трайно ползване (НТП) – от „пасище“ в „нива“, след обявяване на защитената 
зона. Предприети са действия за установяване на обстоятелствата, при които са 
проведени процедурите по промяна начина на НТП и създаването на нивите; 
− Прилага се комплексен подход при осъществяване на контролната дейност - през 

отчетния период са извършени: 11 проверки по повече от един компонент или фактор на 
околната среда, 2 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, 1 
извънредна проверка по постъпила информация по процедура по глава шеста от ЗООС и 
1 извънредна проверка в рамките на комисия, назначена от кмета на Община Плевен; 
− Взето е участие в специализирани полицейски операции на територията на 3 

общини – Гулянци, Троян и Плевен. Обект на проверки са площадките за дейности с 
отпадъци от черни и цветни метали ( на територията на общини Гулянци и Троян) и 
международна операция „Spare parts” с участието на служители на ОД на МВР, НАП, 
Инспекция по труда на територията на община Плевен; 
− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от 

които: 15 - на обекти с разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен 
воден обект и 18 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО. 

 

Засилен последващ контрол:  
− През отчетния период са извършени 4 проверки за осъществяване на последващ 

контрол по предписания за почистване на терени, замърсени с отпадъци в землищата на 
Тетевен, Пордим, Дерманци и Чомаковци. Установено е, че предписанията са изпълнени. 

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, 

от осъществената контролна дейност: 

Атмосферен въздух  
През месец май 2017 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/ 

участвали в общо 29 проверки (28 бр. по компонент „въздух” и 1 проверка по фактор 
„шум”) в  27 обекта. Съставени са 27 бр. протоколи, в т.ч. 19 бр. протоколи от 
индивидуални проверки, 6 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 1 протокол от 
проверка по КПКЗ, 1 протокол от проверка за превантивен контрол по процедура за 
преценка необходимостта от ОВОС.  

От извършените 29 проверки, 24 бр. са планови и 5 бр. са извънредни, в т.число: 4 
проверки във връзка със санкции по чл. 69 от ЗООС и 1 проверка по сигнал.  

При проверките са издадени общо 2 бр. предписания. 
През отчетния период са съставени 3 АУАН за нарушение на изискванията на 

ЗЧАВ. 
Проверени са 5 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 15 

източника (горивни и технологични). Изготвени са 8 протокола за оценка на резултати от 
месечни доклади за проведени СНИ на емисии. Проверени са и са издадени заключения 
за резултати от 2 доклада за проведени СПИ на показатели за шум в околната среда.  

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните 
доклади и информации: 
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− Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и 
Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за 
м.04.2017 г.; 
− Ежемесечна информация за обществеността, публикувана на сайта на РИОСВ – 

Плевен, за нивата на ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с 
предходните две години. 

През отчетния период експертите от направление „ОЧВ и ВФФ” участваха в: един 
експертен екологичен съвет и една държавна приемателни комисии. 

Изготвени са 9 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по 
процедури за ОВОС и ЕО. 

 
Води 

През м. май са направени 8 планови и 2 извънредни индивидуални проверки на 
обекти, формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са за налагане на санкция 
по чл. 69 от ЗООС и във връзка с постъпил сигнал за Хотел „Блян“ с.Чифлик.  

Експертите от направлението са участвали в 7 комплексни проверки по 
контролната дейност и в 2 комплексни проверки на инсталации с комплексно 
разрешително. През отчетния период е проведен контролен мониторинг на отпадъчни 
води от „Рафинерия Плама“ АД. 

При направените проверки са дадени общо 3 предписания за привеждане 
дейността на обектите в съответствие с приложимите нормативни документи по околна 
среда. Съставен е 1 АУАН на „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД за неизпълнение на условия от 
разрешителното за заустване.  
 

Почви 

През отчетния период са извършени 5 планови проверки на складове за 
съхранение на негодни ПРЗ, 3 от които са централизирани. При една от проверките е 
дадено предписание за възстановяване целостта на мазилката на една от стените на 
склада. Взето е участие в 2 планови проверки на обекти с издадени комплексни 
разрешителни (КР). Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са 
изпълнени.  

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР, вкл. по ГДОС 
за 2016 г. за обекти с КР. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

През м. май е осъществена следната дейност с отношение към биологичното 

разнообразие и НЕМ: 

− Извършени са две планови проверки на защитени територии - ЗМ „Лъгът-
Дръмката“, земл. с. Божурица и ЗМ „Щърка“, з-ще с. Реселец, относно спазване на 
режимите, определени в Закона за защитените територии и заповедите за обявяване. 
Нарушения не са констатирани; 
− Извършена е планова проверка за спазване на условия в Решение №ПН 84 

ОС/2015г. на РИОСВ-Плевен, с което е съгласуван Горскостопанския план на Община 
Угърчин. Констатирано е неспазване на едно от условията в Решението - превишено е 
ползването при провеждане на сеч в природно местообитание 91М0, попадащо в 
защитена зона „Студенец“. Ще бъдат предприети необходимите административно 
наказателни действия; 
− Извършена е извънредна проверка на защитена зона „Конунски дол“ BG0000627, з-

ще гр. Кнежа по сигнал за разораване на пасища, представляващи природно 
местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества, предмет на опазване 
в зоната. При проверката е установено, че има разорани площи, но имотите са с променен 
начин на трайно ползване (НТП) – от „пасище“ в „нива“, след обявяване на защитената 
зона. Предприети са действия за установяване на обстоятелствата, при които са 
проведени процедурите по промяна начина на НТП и създаването на нивите; 
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− Извършени са три извънредни проверки на защитени дървета - Полски бряст, с. 
Глава, общ. Червен бряг; летен дъб, гр. Койнаре, общ. Червен бряг и Полски бряст, гр. 
Плевен (по сигнал за изсъхнали и опасни клони). Установено е, че дърветата в с. Глава и 
гр. Койнаре са в добро състояние, а сухите клони на дървото в гр. Плевен могат да бъдат 
премахнати; 
− Извършена е планова проверка на Зоопарк гр. Ловеч. Нарушения не са установени; 
− Извършено е разпореждане със защитен вид от Приложение №3 на ЗБР, намерен в 

безпомощно състояние - 1 екземпляр от вида Бял щъркел от с. Голяма Желязна, общ. 
Троян, който е изпратен за лечение в Зоологическа градина-гр. Ловеч; 
− Извършена е извънредна проверка по сигнал на екземпляр от защитен вид - 

Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/, включен в Приложение №3 на ЗБР, 
предлаган за продажба в интернет. При проверката е установено, че няма екземпляр при 
лицето, което го е обявило за продажба; 
− Извършени са планови проверки на пунктове за изкупуване на охлюви в гр. Червен 

бряг, с. Чомаковци, с. Лисец, с. Сливек, с. Кирчево, с. Катунец. Нарушения не са 
констатирани; 
− Извършена е извънредна проверка на опожарено дърво в с. Голяма Желязна, общ. 

Троян. Установено е, че дървото не е защитено по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие; 
− Извършена е планова проверка на Община Угърчин за издадени позволителни за 

ползване по Закона за лечебните растения. Нарушения не са констатирани; 
− Извършена е извънредна проверка на билкозаготвителен пункт в с. Лисец, по 

сигнал за изкупуване на цвят от ливадно орехче преди да е разцъфтяло. При проверката е 
установено, че се извършва първична обработка на билката, която е в пълен цъфтеж, в 
съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения; 
− Извършена е извънредна проверка на размножени екземпляри сърни и 

ръждивоврати кенгура, находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин, във връзка с 
регистрирането им по Закона за защита на животните. 
 
Отпадъци  

През отчетния период са извършени 52 индивидуални проверки по спазване 
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 34 планови и 18 
извънредни. От извършените планови проверки, 
− 15 са по спазване условия в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 
− На основание постановление на ОП Ловеч и Плевен са извършени 2 проверки във 

връзка със спазване задълженията,  регламентирани в раздел III, глава II на ЗУО, от 
страна на местната администрация.  

От извършените 18 извънредни проверки,  
− 3 са във връзка с постъпили жалби и сигнали; 
− 5 са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания. Установено е, 

предписанията са изпълнени – почистени са констатираните локални замърсявания с 
отпадъци; 
− 8 са по искане на МВР за участие в специализирана полицейска операция, част от 

международна операция „Spare parts; 
− 2 са във връзка с постъпило уведомление за прекратяване на класификация и с 

изискваният на §65 от ПЗР на ЗУО. 
Взето е участие в 10 комплексни проверки, от които 8 са по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (3 по спазване условия в издадени документи по 
чл.35 от ЗУО)  и  2 на обекти с издадено КР. 

При проверките са дадени 14 предписания – 13 при индивидуални и 1 при 
комплексните проверки. 

Участвано е в междуведомствена комисия за окончателно приемане на 
биологичната рекултивация на депо Летница, финансирано от ПУДООС. 
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Взето е участие в 2 комисии по заповеди на кметове на общини във връзка с 
рекултивацията на общински депа Червен бряг и Пордим и в 1 комисия по Заповед на 
кмета на Община Плевен за проверка по жалба за натрупване на растителни отпадъци в 
имот на фирма в с. Тодорово, с цел последващо компостиране. 

Издадени са 4 решения за предоставяне средства, натрупани от отчисленията по 
чл.64 от ЗУО на община Пордим, участваща в Регионалната система за управление на 
отпадъците Плевен. 

Във връзка с изискванията на § 65 от ПЗР на ЗУО и непредставени банкови 
гаранции, обезпечаващи дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО на лица с документ по чл.67 от 
ЗУО, са отнети 2 разрешения, 2 са прекратени по заявления на операторите им и 4 
разрешения са изменени, като са заличени дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО. 

Съставен е 1 АУАН на физическо лице за извършване на нерегламентирани 
дейности с отпадъци (ИУМПС). 
 

Химикали 

За отчетния период са извършени общо 10 проверки, от които 3 бр. КПКД, 4 бр. 
планови проверки по спазване на законодателството по химикали и 3 бр. извънредни - 
1бр. за прилагане на ПАМ в обект с нисък рисков потенциал, 2 бр. по писмо на МОСВ за 
регистрации по Регламент REACH. Извършен е и последващ контрол за изпълнение 
дадено предписание за чистотата на пътищата в община Тетевен съгласно Заповед РД-
111/2017 г. на Министъра на околната среда и водите. Проведен е планов контрол по 
Регламент 850/2004 относно УОЗ в 4 обекта за наличие на УОЗ вещества в състава на 
произвежданите продукти, не е констатирано наличие на такива вещества. Във връзка с 
издадено от МОСВ потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на актуализирано уведомление 
за класификация по чл.103, ал.5 от ЗООС за предприятие с нисък рисков потенциал 
Рафинерия Плама АД, със Заповед на Директора на РИОСВ Плевен е извършено 
пломбиране на резервоари (ПАМ) с цел недопускане на превишаване на капацитета на 
съхраняваните вещества от Приложение №3 и промяна в класификацията на обекта по 
реда на чл.103 от ЗООС. 

За отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до 
замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН. 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 
инвестиционни 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 мерки по Национална 
програма за енергийна ефективност (НПЕЕ) и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили: 
− 77 уведомления за ИП/П/П (вкл. 2 бр. по мерки от НПЕЕ за саниране на жилищни 

блокове и общински обекти, 9 бр. ремонт на Ел., ВиК, 5 бр. на друга линейна 
инфраструктура);  
− 7 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и  
− 1 Доклад за ОВОС за оценка качеството му.  

Издадени са общо 13 решения, в т.ч.:  
− 1 становище по ЕО; 
− 9 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС; 
− 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО; 
− 2 решения за прекратяване на процедури.  

Изготвени са 19 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 
ЗООС (13 – ОВОС, 6 – не подлежи). По 73 уведомления е преценено, че не попадат в 
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обхвата на ЗООС. По процедурите са получени общо 22 становища (13 от БДДР, 8 от 
РЗИ, 1 от МОСВ). 

Получени са две определения на Административен съд – Плевен, с които се 
отхвърлят жалби срещу решения по процедури по глава шеста от ЗООС, издадени от 
РИОСВ – Плевен. 
 
Комплексни разрешителни 

Извършени са 2 планови проверки на обекти с издадени комплексни 
разрешителни: на Рафинерия за минерални масла и газове с оператор„Рафинерия Плама” 
АД и на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница, Угърчин. 

Взето е участие и в извънредна проверка на Кооперация Доверие, с. Лесидрен във 
връзка с изясняване капацитета на инсталациите на дружеството съгласно приложение 4 
от ЗООС. 

Извършен е преглед на всички постъпили през периода ГДОС за 2016 г. на 
операторите с издадени комплексни разрешителни. 
 

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда  

През отчетния период са извършени 11 планови комплексни проверки по повече 
от един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 6 предписания за 
привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.  
 

НП 

За констатирани административни нарушения са съставени 7 АУАН. Издадени са 
пет наказателни постановления. Влезли в сила са осем наказателни постановления. 
Приложена е 1 принудителна административна мярка. 

 

Съставени са следните АУАН: 

− АУАН № 019/09.05.2017г. на „Литекс“ АД, гр. София за това, че не е представило в 
срок допълнен и коригиран ДППГА, с което е в неизпълнение на задължение по чл.166, 
т.3 ЗООС; 
− АУАН № 020/11.05.2017г. на „Прогрес БЦ“ ЕООД, гр. Плевен за това, че не е 

представило в РИОСВ, гр. Плевен в нормативно определен срок годишен отчет 
/информация/, с което е в неизпълнение на задължение по чл.34 и, ал.24 ЗЧАВ; 
− АУАН № 021/16.05.2017г. на Община Никопол, гр. Никопол за това, че не е 

изпълнено предписание, дадено като принудителна административна мярка, с което е в 
неизпълнение на задължение по чл.124, ал.3 ЗБР; 
− АУАН № 022/16.05.2017г. на „Прима фуудс“ АД, гр. София за това, че не е 

представило в РИОСВ, гр. Плевен в нормативно определен срок годишен отчет 
/информация/, с което е в неизпълнение на задължение по чл.34 и, ал.24 ЗЧАВ; 
− АУАН № 023/ 16.05.2017г. на „Рибена“ ООД, гр. Тетевен за това, че не е 

представило в РИОСВ, гр. Плевен в нормативно определен срок годишен отчет 
/информация/, с което е в неизпълнение на задължение по чл.34 и, ал.24 ЗЧАВ; 
− АУАН № 024/23.05.2017г. на Динко Стефанов Маринов, с. Равнище за това, че 

съхранява 25 бр. ИУМПС в различна степен на разкомплектоване без издаден документ 
по чл.35 ЗУО, с което е нарушил чл.133, ал.3, т.3 ЗУО; 
− АУАН № 025/29.05.2017г. на „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД, гр. Плевен за това, че не е 

изпълнило условия от издадено разрешително, с което е в неизпълнение на задължение 
по чл.48, ал.1, т.11 ЗВ. 
 

Издадени са следните наказателни постановления: 

− НП № 009/05.05.2017г. на „Емос“АД, гр. Ловеч за това, че не е провело емисионен 
контрол, включително СПИ на емисиите в атмосферния въздух от неподвижни 
източници, с което е в неизпълнение на задължение по чл.18, т.1 ЗЧАВ. Размерът на 
наказанието е 100 лв.; 
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− НП № 012/05.05.2017г. на Ирена Славейкова Петкова, гр. Тетевен за това, че не е 
предала ИУМПС на площадки за съхранение или в центрове за разкомплектоване на 
ИУМПС, с което е в нарушение на чл. 133, ал.1, т.3 ЗУО. Размерът на наказанието е 300 
лв.; 
− НП № 013/05.05.2017г. на Юрий Богданов Василев, с. Брестовец за това, че 

извършва дейности с ИУМПС без издадено разрешително по чл.67 ЗУО, с което е в 
нарушение на чл. 133, ал. 3, т.3 ЗУО. Размерът на наказанието е 1 400лв.; 
− НП № 015/29.05.2017г. на „Боряна“АД, гр. Червен бряг за това, че не е провело 

емисионен контрол, включително СПИ на емисиите в атмосферния въздух от 
неподвижни източници, с което е в неизпълнение на задължение по чл.18, т.1 ЗЧАВ. 
Размерът на наказанието е 100 лв.; 
− НП № 016/16.05.2017г. на „Силва маш“ ЕООД, гр. Ловеч за това, че не е провело 

емисионен контрол, включително СПИ на емисиите в атмосферния въздух от 
неподвижни източници, с което е в неизпълнение на задължение по чл.18, т.1 ЗЧАВ. 
Размерът на наказанието е 100 лв. 

 
Влезли са в сила следните наказателни постановления:  

− НП № 025/26.09.2016г. на „Аспарухов Вал“ ЕООД, гр. Кнежа за 1 000 лв., влязло в 
сила на 09.05.2017г.; 
− НП № 008/26.04.2017г. на Цветомир Георгиев Илиев, с. Гривица за 1 400 лв., влязло 

в сила на 11.05.2017г.; 
− НП № 009/05.05.2017г. на „Емос“ АД, гр. Ловеч за 100 лв., влязло в сила на 

18.05.2017г.; 
− НП № 010/25.04.2017г. на „Мебели Тодоров“ ЕООД за 1 000лв., влязло в сила на 

11.05.2017г.; 
− НП № 011/26.04.2017г. на „Мебели Тодоров“ ЕООД за 500 лв., влязло в сила на 

11.05.2017г.; 
− НП № 012/05.05.2017г. на Ирена Славейкова Петкова за 300 лв., влязло в сила на 

18.05.2017г.; 
− НП № 013/05.05.2017г. на Юрий Богданов Василев за 1400 лв., влязло в сила на 

18.05.2017г. 
− НП № 016/16.05.2017г. на „Силва маш“ ЕООД за 100 лв., влязло в сила на 

26.05.2017г. 
 

Наложена е текуща санкция на „Емос“ АД в размер на 87,00 лв., считано от 04.04.2017г. 
Спряна е текуща санкция на „Велга“ ООД в размер на 17,00лв., считано от  02.05.2017г. 
Спряна е текуща санкция на „Хармония-ТМ“ АД в размер на 20,00 лв., считано от 
02.05.2017г. 
Спряна е текуща санкция на „Емос“ АД в размер на 87,00 лв., считано от 11.05.2017г. 
Отменена е текуща санкция на „Велде България“ АД в размер на 290,00 лв., считано от 
19.04.2017г. 
 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, 

бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  
Извършено е разпореждане със защитен вид от Приложение №3 на ЗБР, намерен в 

безпомощно състояние - 1 екземпляр от вида Бял щъркел от с. Голяма Желязна, общ. 
Троян, който е изпратен за лечение в Зоологическа градина-гр. Ловеч. 

 

 

 

Бизнеса  
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− През периода са процедирани 2 инвестиционни предложения (ИП) по Национална 
програма за енергийна ефективност. Във връзка с подобряване на услугите във ВиК 
сектора, електро-разпределение и инфраструктура са процедирани 9 уведомления;  
− Изготвени са писма по 19 уведомления за ИП/П/П, попадащи в обхвата на 

Приложение № 2 на ЗООС, и 6 писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, 
подновяване на разрешителни и др.);  
− Изготвени са 1 становище по ЕО, 9 Решения за преценяване на необходимостта от 

ОВОС, 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО и 2 решения за прекратяване 
на процедури; 
− Проведени са 1 ЕЕС по процедура по;  
− 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 20 Решения по чл. 18 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредба за ОС); 
− Издадени са 164 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. май в РИОСВ - Плевен са постъпили 122 уведомления за Горскостопански 

план и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в 
държавни, общински и частни гори; 
− Издадено е 1 изменение и допълнение на регистрационен документ за 

транспортиране на отпадъци. Извършена е класификация на 7 отпадъка на 3 фирми-
генератори. Прекратена е класификацията на 9 отпадъка във връзка с преустановяване 
дейността на фирмата-генератор. Издадени са 4 становища по доклади за 
охарактеризиране на отпадъци, по 2 доклада са изпратени писма за допълнителна 
информация. Проверени и въведени в Excel формат са 132 идентификационни документа 
за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 13 отчетни книги по отпадъците на 7 
оператора; 

− Взето е участие в 2 ДПК. 
 

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 месечен отчет за осъществената контролна дейност, 
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. 

По повод Световния ден за опазване на мигриращите птици – 10 май, експерти от 
РИОСВ Плевен проведоха беседа на тема „Опазване на мигриращите птици“ с ученици 
от професионалната гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф І“, гр. 
Ловеч. 

По повод Световния ден на биологичното разнообразие пред ученици от 
Природоматематическа гимназия – Ловеч бе представена презентация на тема „Животни 
в беда, защитени видове“. Инициативата се проведе със съдействието на Сдружение за 
общественополезна дейност „Екомисия 21 век“ – Ловеч. 
 
Приложение – таблична част. 


