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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през януари и февруари 2018 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През декември 2017 г. са извършени 72 проверки на 70 обекта, в т.ч. 27 планови 

проверки на 26 обекта и 45 извънредни проверки на 44 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 22 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 2 при планови проверки и 22 при 

извънредни. От извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

 

За констатирани административни нарушения са съставени 4 бр. АУАН. Издадено 

е 1 бр. наказателно постановление през февруари и 3 бр. през януари. Влезли са в сила 

четири наказателни постановления. 

 

През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 3850 лв. от 

едно физическо лице и три юридически лица. Събрани суми от НАП по НП – 3640,30 лв. 

Събраните суми от наложените санкции по чл.69 от ЗООС са в размер на 3986.73 лв. от 

дванадесет юридически лица. 

Суми в размер на 2203,78 лв., събрани в предходен период, са разпределени и 

преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните 

субекти. Общините, получили приходи от наложените санкции са: община Тетевен 

(326,28 лв.), община Ловеч (41,60 лв.), община Троян (1125,50 лв.) и община Плевен 

(710,40 лв.).  

За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили двадесет сигнала. За всички са 

предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 

компетентност. След проверка е установено, че осем от сигналите са основателни, пет са 

неоснователни и шест са препратени по компетентност. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Засилен превантивен контрол: 

 Изготвен План за контролната дейност през 2018 г.  

 Приключени процедури и издадени преценки: 

 5 бр. по мерки от ПРСР 

 9 бр. по мерки от ОПРР на МЗ 

 14 бр. ИП на Общини по мерки, ОП, ПУДООС 

 Изготвени 3 писма по внесени задания за обхват и съдържание на ЕО по изготвяне 

на Общи устройствени планове на общините: Гулянци, Плевен и Тетевен. 

 Проведена е процедура за обявяване на защитено дърво от вида Летен дъб, в гр. 

Плевен. 

 

Tекущ контрол:  

 Извършен е анализ на състоянието на КАВ през 2017 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. Луковит с мобилна 

автоматична станция (МАС); 

 Изготвени са 17 бр. вътрешни становища по процедури на ОВОС и ЕО, поставени 

са мотивирани условия по компонент „въздух” и фактор „шум”; 
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 Участие в 8 бр. Държавни приемателни комисии по ЗУТ. 

 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, 

стопанисващи неподвижни източници на емисии във въздуха; 

 Изготвени са 32 бр. вътрешни становища по процедури на ОВОС и ЕО, поставени 

са мотивирани условия по компонент „въздух” и фактор „шум”. 

 

  

Засилен последващ контрол:  

През отчетния период са извършени 8 проверки за осъществяване на последващ 

контрол по дадени предписания. Установено е, че: 

 1 проверка е извършена на оператор „КЕШ-Красимир Христов“ ЕТ за контрол по 

изпълнение на дадено предписание. Предписанието за изграждане на аспирация съм 

лакова кабина е изпълнено. Предписано е провеждане на собствени периодични 

измервания. 

 1 бр. проверка е извършена в „Бета Индъстрис Корп.“ АД за контрол изпълнение 

на предписание, дадено с писмо на РИОСВ-Плевен. Установено е, че предписанията за 

съхранение на химикали съгласно предписаното в писмото не е изпълнено. От страна на 

РИОСВ-Плевен е започната процедура по АУАН. 

 1 бр. проверка е извършена за контрол по изпълнение на предписания, дадени по 

Закон за биологичното разнообразие, относно защитено дърво в землище на с. 

Муселиево, общ. Никопол. Предписанията са изпълнени. 

 2 проверки са извършени във връзка с изпълнение на предписания по Закон за 

чистотата на атмосферния въздух, дадени на Винпром Троян АД и на Рафинерия Плама 

АД. И при двата оператора предписанията се отнасят за предприемане и прилагане на 

мерки за ограничаване и намаляване разпространяването на неприятни миризми извън 

територията на обектите и същите са изпълнени. 

 3 проверки са извършени във връзка с изпълнение на предписания по Закон за 

управление на отпадъците. При една от проверките – на нерегламентирана  площадка за 

разкомплектоване на ИУМПС в гр. Искър е констатирано, че на площадката са налични 

автомобили в различна степен на разкомплектоване. Предприето е връчване на 

предписания на собственика на площадката с писмо на РИОСВ-Плевен. При две от 

проверките е извършен контрол по изпълнение на предписания дадени на общ. Ч. Бряг. 

Предписанията са изпълнени. 

 

 

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

от осъществената контролна дейност: 

Атмосферен въздух  

През месеци януари и февруари 2018 г. експертите от направление „ОЧАВ и 

ВФФ” са извършили/участвали в общо 14 проверки в т.ч. 13 проверки по компонент 

„въздух” и 1 проверка по фактор „шум“ в 13 обекта. Съставени са 14 бр. протоколи, в т.ч. 

8 протокола от индивидуални проверки и 6 протокола от комплексни проверки по повече 

от един компонент или фактор на околната среда.  

Всички извършени проверки са извънредни – 4 бр. във връзка с процедури за 

санкции по чл. 69 от ЗООС (2 бр. за налагане, 1 бр. за намаляване и 1 бр. за отмяна на 

текущи санкции), 4 бр. по жалби и сигнали, 4 бр. за последващ контрол, 1 бр. за 

извънредно контролно измерване на шум и 1 бр. за присъствие на СПИ. 

За периода са издадени 9 бр. предписания, от които 1 бр. е изпълнено, останалите 

са с неизтекъл срок към 28.02.2018 г. 

Изготвени са 14 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за 

проведени СНИ на емисии. 
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Проверени и одобрени са 26 доклада за проведени СПИ на емисии на 

замърсители във въздуха от 67 бр. източници. Въз основа на докладите са направени 4 бр. 

предложения относно текущи санкции за превишени НДЕ: 2 бр. за налагане, 1 бр. за 

намаляване и 1 бр. за отмяна. 

Проведени са 3 бр. извънпланови проверки по фактор „шум”, във връзка с жалба 

и  сигнал. При две от проверките са проведени контролни измервания на показателите за 

шум в околна среда, от РЛ – Плевен към ИАОС. 

Изготвени са 5 бр. писма със заключения за резултати от представени протоколи 

от собствен и контролен мониторинг. Не са констатирани превишения на приложимите 

гранични стойности за нива на шум. 

Експертите от направлението изготвиха 17 бр. вътрешни становища по 

процедури за ОВОС, ЕО и КР, поставени са мотивирани условия по компонент „въздух” и 

фактор „шум”. 

За отчетния период, експертите от направлението участваха като представители 

на  РИОСВ – Плевен в 8 бр. Държавни приемателни комисии по ЗУТ. 

Извършен е анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади: 

Изготвен е тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието 

на КАВ по Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІV тримесечие на 2017 г.; 

Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ), за ІV тримесечие на 2017 г. 

 

Почви 

През месеците януари и февруари е взето участие в: 

- 2 извънредни комплексни проверки (КПКД) по 1 сигнал на находище с 

предоставена концесия за добив на подземни богатства и на ферма за отглеждане на 

патици мюлари по прокурорско разпореждане от РП-Ловеч. Също така е взето участие в: 

- 1 заседание на ОЕСУТ в община Плевен; 

- 3 заседания на комисията по  чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ (2 бр. в ОД Земеделие - 

Ловеч 1 бр. в ОД Земеделие - Плевен). 

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

През м. януари и м. февруари е осъществена следната дейност с отношение към 

биологичното разнообразие и НЕМ: 

 

- Извършена е извънредна проверка във връзка с изпълнение на условия от 

Решение №ПН 026-ОС/2010 г. на РИОСВ – Плевен, с което е съгласувано изграждане на 

нискоетажна жилищна сграда и три площадки – модулни стрелбища за ловна стрелба в з-

ще с. Горни Дъбник. Нарушения не са установени. 

 

- Извършена е извънредна проверка по сигнал за разораване на пасища и 

унищожаване на природни местообитания в защитени зони BG0000335 "Карабоаз" и 

BG0000181 "Река Вит". Установено е, че част от имотите са с начин на трайно ползване 

(НТП) „пасище“, а други са с променено НТП от „пасище“ в „нива“, за което няма 

проведена процедура по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони. Предприети са действия за установяване датите 

на извършване на нарушенията и на извършителите. 

 

- Извършена е извънредна проверка съвместно с РДГ-Ловеч по сигнал за сечи в 

защитени зони в землището на с. Рибарица. Установено е, че видът на сечта е съгласуван 

с Решение №18-ОС/29.08.2017 г. на МОСВ, но не е спазено изискване на Наредба 

№8/05.08.2011 г. за сечите в горите, съгласно което при провеждане на сечи в специални 
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горски територии около постоянните водни течения се запазват зони с широчина не по-

малка от 15 м. 

 

- Извършени са 6 бр. планови проверки на природни забележителности "Опански 

баир", з-ще с. Опанец, Пещера "Разбитица", з-ще гр. Плевен, "Купените", "Скалните 

кукли", „Водопад "Скока", землище с. Реселец; и на защитена местност "Кайлъка", гр. 

Плевен, относно спазване на режима на забрани съгласно Закона за защитените 

територии, заповедите за обявяване на защитените територии и Плана за управление на 

„Кайлъка“ и Пещера „Разбитица“. Установено е разораване в част от имот, попадащ в 

защитена местност "Кайлъка", с начин на трайно ползване „Обществен извънселищен 

парк, горски парк“. Ще бъдат предприети действия за преустановяване на нарушението. 

 

- Извършени са 2 бр. извънредни проверки на влажни зони в област Ловеч и 

област Плевен във връзка с 42-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици. 

- Извършена е 1 бр. извънредна проверка по сигнал за окачени на дърво до 

жилищен блок в град Плевен глава и опашка от защитен вид Дива котка. При проверката 

не е установен нарушителя. Сигналът е предаден на дежурния телефон на ОД на МВР 

Плевен. 

- Извършена е 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в 

Разрешително №696/2017 г. на МОСВ за защитени видове прилепи. Дейностите са 

осъществени в ПЗ "Деветашка пещера", землище с. Деветаки, обл. Ловеч и нарушения на 

условията в Разрешителното не са установени. 

 

- Извършени са 4 бр. планови проверки на защитени дървета – на екземпляри от 

видовете Летен дъб, м. Пропастите, земл. с. Бохот, м. Палаза и м. Беширица-Ливадите, 

земл. с. Коиловци; Цер, в м. "Петолъчката", з-ще с. Лепица. Дървото в м. "Петолъчката" е 

изсъхнало и е предложено за заличаване. 

- Извършени са 5 бр. извънредни проверки на защитени вековни дървета от 

видовете Цер и Космат дъб, з-ще на с. Горни Дъбник; Благун в м. “Вудол”, з-ще гр. 

Червен бряг; Летен дъб, м. Под селото, с. Муселиево (по сигнал, че дървото е в лошо 

състояние). При последната проверка са дадени предписания за премахване на сухи клони 

и затваряне с цимент на хралупата на ствола, които са изпълнени. 

 

- Извършена е 1 бр. извънредна проверка за обявяване на вековно дърво - Летен 

дъб, гр. Плевен, за защитено. 

 

- Извършена е 1 бр. планова проверка на колекция от препарирани екземпляри от 

защитени видове животни, посочени в Приложение №3 на ЗБР, стопанисвана от ОУ 

"Христо Ботев", с. Рупци, общ. Червен бряг. Нарушения не са установени. 

 

- Извършени са проверки на билкозаготвителни пунктове, организирани от 

физически лица в с. Радювене, общ. Ловеч (2 бр. планови), и в с. Бръшляница, общ. 

Плевен (1 бр. извънредна). Нарушения не са установени. 

 

Отпадъци  

През месеци януари и февруари са извършени 16 индивидуални проверки по 

спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 8 планови и 8 

извънредни.  

От извършените 8 планови проверки, 

3 бр. – са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 

3 бр. – по изпълнение задължения на органите на местната администрация и 

мерки в ПУО; 

2 бр. – контрол на съществуващи депа за отпадъци с преустановена експлоатация. 
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От извършените 8 извънредни проверки,  

1 бр. – във връзка с подадено заявление за прекратяване разрешение;  

2 бр. – по подадено уведомление за прекратяване класификация на отпадъци;  

2 бр. – по посъпили сигнали; 

2 бр. са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания. 

Установено е, че предписанията са изпълнени. 

2 бр. извънредна проверка, последващ контрол на нерегламентирана площадка за 

ИУМПС в гр. Искър  и с. Брестовец. Изпратени предписания с писмо от директора на 

РИОСВ Плевен и покана за акт на установения собственик на имота. Срокът по 

предписанията не е изтекъл. 

Взето е участие в  комплексна проверка по повече от един компонент или фактор 

на околната среда във връзка с постъпила жалба за нерегламентирано замърсяване на река 

Осъм. Срокът за изпълнение на предписанията по  фактор отпадъци, дадени при 

проверката по сигнала все още не е изтекъл. 

Взето е участие в 2 бр. ДПК за строежи в гр. Плевен, гр. Искър 

През отчетния период e съставен 1 АУАН на юридическо лице, след проверка по 

подаден сигнал за нерегламентирана площадка за разкомплектоване на ИУМПС. 

Издадени са 2 разрешения за дейности с отпадъци и 8 регистрационни документа по чл.78 

от ЗУО - 4 нови и 4 за изменение и допълнение. 

Извършена е класификация на 35 отпадъка на 16 фирми-генератори. По 

мотивирано уведомление на генератора им, е прекратена класификацията на 10 отпадъка. 

Проверени и въведени в Excel формат са 492 идентификационни документа за транспорт 

на опасни отпадъци. Заверени са 3 отчетни книги по отпадъците на 3 оператора. 

 

Химикали 

За отчетния период са извършени 5 бр. проверки, от които 4бр. планови и 1бр. 

извънредна  - последващ контрол  за състояние на отпадъчни химикали в изоставени 

лаборатории в гр. Червен бряг   При проверката на място се констатира, че състоянието на 

помещенията и на наличните отпадъци е влошено, докладвано е на РП-Червен бряг и 

МОСВ. Извършени са  3бр. планови проверки  за наличие на УОЗ вещества  (HBCD и 

deca- BDE) в текстилни изделия, дадени са 2бр. предписания за представяне на 

информация за наличие на такива. За периода няма планирани проверки в обекти с нисък 

рисков потенциал. 

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. Не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и 

екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ. 

 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността бе процедирането във възможно най-кратки срокове на 

инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с финансиране по 

Европейски програми, внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и 

реконструкция на електро- и ВиК мрежи, пътища, на земеделски производители, свързани 

с мерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и други.  

Проведени са процедури и са съгласувани 9 инвестиционни предложения на 

Министерство на здравеопазването за преустройство на Филиали за спешна медицинска 

помощ, в градовете: Плевен, Кнежа, Белене, Искър, Долна Митрополия, Никопол, Левски, 

Червен бряг, 1 ИП за Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с 

увреждания в гр. Плевен. Проектите са финансирани по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура“. Проведена е 

процедура с издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС за закриване 

и рекултивация на общинско депо на Община Долни Дъбник. 
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За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 138 бр. уведомления за 

ИП/П/П 12 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС, 2 задания за обхват и 

съдържание на ЕО, 1 доклад за ОВОС за оценка качеството му и 1 искане за издаване на 

становище по ЕО. 

Издадени са 17 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение 

за преценяване на необходимостта от ЕО, 6 решения за прекратяване на процедура по 

ОВОС. 

Изготвени са общо 18 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 14 – ОВОС, 2 – ЕО, 2 – не подлежи). По 88 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

По процедурите са получени общо 26 бр. становища (9 от БДДР, 16 от РЗИ, 1 от 

ДНП „Централен Балкан“).  

Продължават процедурите по задължителна ЕО на общините: Гулянци, Искър, 

Плевен, Ловеч, Тетевен, Угърчин и Червен бряг. Изготвени са писма по 3 задания за 

обхват и съдържание на ЕО, по 1 уведомление (съвм. процедура по ОС), внесени са 1 

искане за издаване на Становище по ЕО и 1 обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за 

ЕО. 

Не са правени планови проверки. Участие в 1 КПКД на д-я „КОС“. Участие в 2 

ДПК. 

 

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

През отчетния период са извършени 7 извънредни комплексни проверки по 

повече от един компонент или фактор на околната среда във връзка с постъпили в 

РИОСВ Плевен жалби и сигнали и по прокурорско разпореждане. Дадени са 10 

предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните 

изисквания. 

 

Наказателни постановления 

За констатирани административни нарушения са съставени 4 бр. АУАН. 

Издадено е 1 бр. наказателно постановление през февруари и 3 бр. през януари. Влезли са 

в сила четири наказателни постановления. 

Съставени са следните АУАН: 

АУАН № 001/08.01.2018г. на "Фортис" АД, гр.Плевен. Дружеството извършва 

дейности по нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъи на неразрешени за това 

места. Нарушение на чл.134, ал.1, т.2 ЗУО; 

АУАН № 002/08.01.2018г. на "Миранг" ООД, гр.Монтана. Бензиноколонката – 

обект на дружеството, не е оборудвана (няма монтирана) система за улавяне на  

бензинови пари, съотв. на Етап II, съгласно чл.14а, ал.3 от Наредба №16 от 12.08.1999 за 

органични съединения. Нарушение на чл.14а, ал.3 от Н-ба №16 от 12.8.1999г. във вр. 

чл.9б и чл.34ж, ал.1, т.2 от ЗЧАВ;  

АУАН № 003/22.01.2018г. на Траян Владимиров Томов, за това, че не е изпълнил 

предписание да представи в РИОСВ-Плевен договор с лицето, извършило монтаж и 

пускане в експлоатация на 3 бр. хладилни инсталации, информация за видът и 

съдържанието на хладилен агент на всички инсталации и и технически досиета на 

хладилните инсталации. Нарушение на чл.26 във вр. чл.41 от ЗЧАВ; 

АУАН № 004/15.02.2018г. на "Каше - БГ" ЕООД, с.Брестовец. Не са предадени 

ИУМПС на площадка за съхранение или в център за разкомплектоване. Съхранявате се 

13 бр. ИУМПС в различна степен на разкомплектоване. Нарушение на чл.143, ал.1, т.1 от 

ЗУО. 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП №047/10.01.2018г. на „КЕШ-Красимир Христов“ ЕТ, гр.Троян, за това, че се 

изпускат емисии в атмосферния въздух неорганизирано, заради недоизградена 
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аспирационна система на посоченото технологично съоръжение. Размерът на наказанието 

е 500 лв.; 

 НП №048/10.01.2018г. на „КЕШ-Красимир Христов“ ЕТ, гр.Троян, за това, че 

стопанисва инсталация за лакиране на мебелни детайли, която не е вписана в регистъра на 

инсталацията, извършваща дейности с разтворители по реда, определен чл.30л от ЗЧАВ. 

Размерът на наказанието е 1000 лв.; 

 НП №050/18.01.2018г. на „Феникс Инверс”ООД, гр.София, за това, че на 

площадката, за която има издадено КР, не са изпълнили две условия от същото КР. 

Размерът на наказанието е 10 000 лв.; 

- НП № 001/12.02.2018г. на "Фортис" АД, гр.Плевен, за това, че  дружеството 

извършва дейности по нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъи на неразрешени 

за това места. Размерът на наказанието е 1400 лв.; 

 НП № 044/20.12.2017 г. на „АВИС“ ЕООД, с.Йоглав, представлявано от Иван 

Иванов Генов за това, че е в неизпълнение на предписание, дадено на основание чл.120 от 

ЗУО, с което е в неизпълнение на задължение по чл.120 от ЗУО. Размерът на наказанието 

е 5 000 лв. 

 

Влезли са в сила следните наказателни постановления:  

 НП №047/10.01.2018г. на „КЕШ-Красимир Христов“ ЕТ, гр.Троян, за това, че се 

изпускат емисии в атмосферния въздух неорганизирано, заради недоизградена 

аспирационна система на посоченото технологично съоръжение. Размерът на наказанието 

е 500 лв.; 

 НП №048/10.01.2018г. на „КЕШ-Красимир Христов“ ЕТ, гр.Троян, за това, че 

стопанисва инсталация за лакиране на мебелни детайли, която не е вписана в регистъра на 

инсталацията, извършваща дейности с разтворители по реда, определен чл.30л от ЗЧАВ. 

Размерът на наказанието е 1000 лв.; 

 НП № 044/20.12.2017 г. на „АВИС“ ЕООД, с.Йоглав, представлявано от Иван 

Иванов Генов за това, че е в неизпълнение на предписание, дадено на основание чл.120 от 

ЗУО, с което е в неизпълнение на задължение по чл.120 от ЗУО. Размерът на наказанието 

е 5 000 лв.; 

- НП № 001/12.02.2018г. на "Фортис" АД, гр.Плевен, за това, че  дружеството 

извършва дейности по нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъи на неразрешени 

за това места. Размерът на наказанието е 1400 лв. 

 

Наложени са две текущи санкции по чл.69 от ЗООС, както следва: 

- На „Растителни масла”ЕООД в размер от 207 лв. за замърсяване на атмосферния 

въздух; 

- На „Премиум Фууд България”ЕООД в размер на 32 лв. заз замърсяване на воден 

обект. 

Отменена е една текуща санкция и е намалена една текуща санкция, и двете наложени 

за замърсяване на атмосферния въздух. 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса 

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  

- Извършени са две извънредни проверки на влажни зони в област Ловеч и област 

Плевен във връзка с 41-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици, което се 

проведе на 12 и 13 януари 2018 година. Въпреки неблагоприятните зимни условия са 

обходените влажни зони по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и 

някои язовири, рибарници, блата и др. Наблюдавани са екземпляри от различни видове 
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водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, 

голям гмурец, черноврат гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, 

земеродно рибарче, голям горски водобегач и др.  

 

Бизнеса  

 за периода са издадени 17 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

ОВОС, 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО, 6 решения за прекратяване на 

процедура по ОВОС. 

 Акцент в дейността през месеца е изготвянето на окончателни проекти на общи 

устройствени планове на общините на територията на РИОСВ – Плевен. Проведени са 

процедури във връзка с проекти по закриване и рекултивация на съществуващи общински 

депа.  

 Изготвени са общо 18 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (ОВОС). По 88 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС.   

  През м. януари и февруари са постановени 39 бр. Решения по чл. 18 (38 бр.) и по 

чл. 20 (1 бр.) 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 февруари са издадени 198 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. 

Преценките са основно за планове и програми, свързани със сеч на гори. 

  През м. януари и февруари в РИОСВ - Плевен са постъпили 150 бр. уведомления 

за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в 

държавни, общински и частни гори. 

 

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, 6 прессъобщения и др. 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 


