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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през септември 2017 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати 

от извършената контролна дейност: 

През септември 2017 г. са извършени 100 проверки на 98 обекта, в т.ч. 52 планови 
проверки на 51 обекта и 48 извънредни проверки на 48 обекта. В рамките на осъществения 
контрол са дадени 13 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с 
нормативните изисквания, от които 6 при планови проверки и 7 при извънредни. От 
извършените проверки, 3 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 
околната среда (КПКД) и 3 проверки са на обекти с издадени комплексни разрешителни. 

 
За констатирани административни нарушения са съставени 3 АУАН. Издадени са две 

наказателни постановления. Влезли в сила са две наказателни постановления. 
Издадена е 1 заповед за намаляване на текуща санкция за замърсяване на воден обект. 
 

През отчетния период, събраните суми по издадени НП са в размер на 100 лв. от едно 
физическо лице. Събрани суми от НАП по издадени НП – 50 лв. за едно физическо лице. Общо 
събраните суми от наложените санкции по чл.69 от ЗООС са в размер на 106 лв. Суми в размер 
на 6195,17 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 Кнежа (5966,09 лв.), община Плевен (155,25 лв.), 
община Ловеч (43,43 лв.) и община Троян (30,40 лв.). 

 
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили 8 сигнала и 3 жалби. За всичките са 

предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. 
След проверка е установено, че три от сигналите са неоснователни, два са основателни, два са 
препратени по компетентност и по един предстои проверка.  

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност; 

Засилен превантивен контрол: 

− Направени са 2 извънредни проверки по сигнали и на основание Заповед № РД-
422/19.06.2017г. на МОСВ, съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, за 
незаконен добив на баластра, както следва: 

� На 18.09.2017 г. – река Вит, з-ще с. Божурица и с. Рибен, общ. Долна Митрополия. 
Констатиран е добив на инертни материали, но извън коритото на р. Вит. Изпратено е писмо 
до Община Долна Митрополия за предприемане на действия по Закона за подземните 
богатства; 

� На 08.09.2017 г., река Черни Осъм, з-ще гр. Троян. Не е констатиран добив на инертни 
материали; 
− Проведен е Регионален експертен екологичен съвет по процедура за екологична оценка 

на ОУП Левски; 
− Изготвен е доклад по постановление на Окръжна прокуратура – Плевен, по жалба на 

„Драгажен флот Истър“ за проверка на реки за незаконен добив на баластра. 
 

Tекущ контрол:  
− Работа с общините за подобряване качеството на атмосферния въздух: 

� Извършена е планова проверка на Община Никопол за изпълнение на мерки за 
намаляване емисиите на ФПЧ10, включително в общинската програма по чл. 27 от ЗЧАВ;  

� Изискана е подробна информация от общини Плевен, Ловеч и Никопол, за 
финансирането и изпълнението на мерките от програмите за подобряване на КАВ, във връзка 
с докладване пред ЕК; 
− Извършени са 6 проверки за контрол на емисии на летливи органични съединения 

(ЛОС), в т. ч. бензиностанции и обекти, в които се произвеждат, внасят, търгуват или влагат 
продукти, съдържащи органични разтворители за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на 
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Наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при употребата на 
разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти; 

− Извършена е една проверка на основаниe чл.33, ал.4 от Наредба № 6/1999г. - присъствие 
на проведено СПИ на горивен източник, подлежащ на емисионен контрол; 

− При извънредна проверка на РИОСВ – Плевен, във връзка с писмо от МОСВ, е 
установено разораване на имоти в с. Тодоричене, общ. Луковит, попадащи в слой „Постоянно 
затревени площи“ (съгласно информация от Държавен фонд „Земеделие“ – София) и в защитени 
зони BG0001014 „Карлуково“ и BG0000332 „Карлуковски карст“. Изискани са копия от 
документи от Държавен фонд „Земеделие“ – София, с които е констатирана датата на 
извършване на нарушението (разораване) и е установена самоличността на нарушителя, с цел 
предприемане на необходимите административно наказателни и/или принудителни 
административни мерки, предвидени в Закона за биологичното разнообразие; 

− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от 
които:  

� 5 проверки на обекти с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект и  

� 15 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО. 
 

Засилен последващ контрол:  
− През отчетния период са извършени 9 проверки за осъществяване на последващ 

контрол. Установено е, че: 
� преустановено е нерегламентираното заустване на отпадъчни води от един обект; 
� почистени са констатираните локални замърсявани с битови отпадъци в с. Ясен; 
� изпълнени са условията в 2 решения за служебно изменение и допълнение на 

разрешение за дейности с отпадъци, касаещи заличаване дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО и 
задължение на оператора за предаването им на лица с документ по чл.35 от ЗУО;  

� предприети са мерки за намаляване шума от площадка за дейности с отпадъци;  
� в 2 склада за съхраняване на негодни за употреба ПРЗ са предприети мерки за 

екологосъобразното им съхраняване; 
� установено е, че не са изпълнени предписания за предаване на ИУМПС на лица с 

документ по чл.35 от ЗУО;  
� не са изпълнени и предписания от протокол на междуведомствена комисия, назначена 

със заповед на Областен управител Плевен за предаване на опасни отпадъци (химикали от 
бивша лаборатория) на лица с документ по чл.35 от ЗУО.  

Предстои предприемане на административнонаказателни действия. 
 

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

осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух  
През месец септември 2017 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 19 проверки (16 бр. по компонент „въздух”, 1 проверка по ЗОИК и 
2 проверки по фактор „шум”). Проверени са 17 обекта, като част от проверките включват 
контрол по повече от една наредба. Съставени са 17 протокола, в т.ч. 9 протокола от 
индивидуални проверки, 3 протокола от проверки в рамките на КПКД, 3 протокола от проверки 
по КПКЗ, 2 проверки по спазване на условия в решения по преценка на необходимостта от 
ОВОС.  

От извършените 19 проверки, 17 бр. са планови и 2 бр. са извънредни, в т.число: 1 
проверка по сигнал, 1 проверка за присъствие на проведено СПИ. При проверките е издадено 1 
предписание. Не са съставяни АУАН. 

Изготвени са 8 протокола за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ 
на емисии. 

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

− 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 предходния 
месец; 
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− Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 
за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две години. 

Изготвени са 2 писма до оператори, със заключения от проведен мониторинг на шум. 
През отчетния период експертите от направление „ОЧВ и ВФФ” участваха в: 
− 1 екологичен експертен съвет за ЕО на ОУП на Община Левски; 
− 1 държавна приемателна комисия; 
Изготвени са 4 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по процедури 

за ОВОС и ЕО. 
 
Води 

През м. септември са направени 8 индивидуални проверки на обекти, формиращи 
отпадъчни води: 5 планови и 3 извънредни. Извънредните проверки са: последващ контрол за 
изпълнение на предписание, проверка за пломбиране савака на авариен канал на ГПСОВ Плевен 
и участие в съвместна проверка по искане на БДДР на Цех за безалкохолни напитки в гр.Кнежа.  

Експертите от направлението са участвали в 2 комплексни проверки на инсталации с 
комплексно разрешително: „Златна Панега Цимент“ АД и РСУО Никопол. Проведен е контролен 
мониторинг на отпадъчни води от „Златна Панега Цимент“ АД, не е проведен мониторинг на 
отпадъчни води от Цех за консервирани зеленчуци с.Бохот, тъй като не е приключена 
процедурата по издаване на разрешително за заустване на „Астарта“ ООД.  

През отчетния период експерти от направлението са участвали в междуведомствена 
комисия за проводимостта на речните легла на територията на област Плевен. 

През периода няма съставени АУАН и не са давани предписания на проверяваните лица.  
Акцент в контролната дейност по компонент води са направените 5 проверки на обекти с 

издадено разрешително за заустване и 2 проверки на инсталации с комплексно разрешително. 
Изготвена е информация за МОСВ относно задължения, произтичащи от Директива 91/271/ЕИО 
за пречистване на отпадъчни води от населените места.  
 

Почви 

През отчетния период са извършени 3 проверки (2 планови и 1 извънредна - последващ 
контрол по предписание) на 2 склада и 1 площадка с Б-Б кубове за съхранение на негодни ПРЗ. 
При плановите проверки не са констатирани нарушения по компонент почви. При извънредната 
проверка е констатирано, че предписанието е изпълнено.  

Взето е участие в:  
− 2 планови проверки (КПКЗ) на обекти с издадени комплексни разрешителни (КР). 

Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са изпълнени; 
− 2 планови проверки на обекти с издадени решения по ОВОС. Констатирано е, че 

реализацията на инвестиционните предложения не е започнала; 
− 1 заседание на ЕЕС в РИОСВ Плевен. 

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

Биологично разнообразие и НЕМ 

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

разнообразие и НЕМ: 

− Извършени са 4 извънредни проверки по писмо на МОСВ (с вх. № 3557/03.07.2017 г. на 
РИОСВ – Плевен) за разораване или превръщане в трайни насаждения на имоти, попадащи в 
слой „Постоянно затревени площи“ и в защитени зони BG0001014 „Карлуково“, BG0000332 
„Карлуковски карст“, BG0000615 „Деветашко плато” и BG0002109 „Васильовска планина“. 
Установено е, че имотите, попадащи в землищата на с. Деветаки, с. Петревене и с. Глогово, не 
са разорани и не се обработват. Разорани са имоти в с. Тодоричене, общ. Луковит, попадащи в 
защитени зони BG0001014 „Карлуково“ и BG0000332 „Карлуковски карст“. Изискани са копия 
от документи от Държавен фонд „Земеделие“ – София, с които е констатирана датата на 
извършване на нарушението (разораване) и е установена самоличността на нарушителя, с цел 
предприемане на необходимите административно наказателни и/или принудителни 
административни мерки, предвидени в Закона за биологичното разнообразие; 

− Извършена е извънредна проверка по жалба за незаконна постройка и преминаване през 
имот в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен. Установено е, че съгласно представените 
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документи, сградата е построена преди 2001 г., а между реката и имота преминава стар земен 
път; 

− Извършени са 2 извънредни проверки на защитени местности (ЗМ) „Палаза“, с. 
Коиловци, общ. Плевен, и „Червеният бряг“, с. Долни Вит, общ. Гулянци, относно спазване на 
режимите, определени в Закона за защитените територии и заповедите за обявяване. Нарушения 
не са констатирани; 

− Извършени са 3 извънредни проверки на екземпляри от защитени видове от Приложение 
№3 на ЗБР - Бял щъркел, Обикновен мишелов и Малък ястреб. Екземплярите са изпратени в 
Спасителен център-Стара Загора за лечение; 

− Извършени са 2 извънредни проверки във връзка с Разрешително №719/29.08.2017 г. на 
МОСВ за събиране на семена и корени от защитения вид Гол сладник в ЗМ „Палаза“, с. 
Коиловци, и в ЗМ „Червеният бряг“, с. Долни Вит. Нарушения на условията от разрешителното 
не са установени; 

− Извършена е 1 планова проверка на склад за билки на „Витафрукт“ ЕООД в гр. Ловеч. 
Установено е, че Книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки не се 
води, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение; 

− Съставен е 1 АУАН на билкозаготвител в с. Сухаче за изкупуване на билката лист липа 
без позволително. 
 
Отпадъци  

През отчетния период са извършени 44 индивидуални проверки по спазване 
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 17 планови и 27 извънредни. От 
извършените 17 планови проверки, 

− 14 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 
− 2 са за осъществяване контрол върху депа и инсталации за отпадъци; 
− 2 са за осъществяване контрол по наредбите за МРО. 

От извършените 27 извънредни проверки,  
− 15 са по искане на МОСВ за проверки на лица, пускащи на пазара полимерни торбички;  
− 2 са по искане на МОСВ и във връзка с информация на Агенция „Митници”, ТМУ 

Свищов за извършен внос на ИУЕЕО и износ на отпадъчна хартия-контрол върху осъществен 
трансграничен превоз на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2016 г. относно превози на 
отпадъци; 

− 7 са за осъществяване на последващ контрол. Установено е, че са почистени 
констатираните локални замърсявани с битови отпадъци в с. Ясен; изпълнени са условията в 2 
решения за служебно изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци, касаещи 
заличаване дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО и задължение на оператора за предаването им на 
лица с документ по чл.35 от ЗУО; предприети са мерки за намаляване шума от площадка за 
дейности с отпадъци; в 1 склад за съхраняване на негодни за употреба ПРЗ са предприети мерки 
за екологосъобразното им съхраняване. Установено е, че не са изпълнени предписания за 
предаване на ИУМПС на лица с документ по чл.35 от ЗУО. Не са изпълнени и предписания от 
протокол на междуведомствена комисия, назначена със заповед на Областен управител Плевен 
за предаване на опасни отпадъци (химикали от бивша лаборатория) на лица с документ по чл.35 
от ЗУО Предстои предприемане на административнонаказателни действия; 

− 2 са във връзка с постъпили сигнали – по единия сигнал, на основание Заповед № РД-
422/19.06.2017 г. на МОСВ и в изпълнение на т. II-2 от Указания за координация и комуникация 
между РИОСВ и БД за съвместни действия при извършване на проверки във връзка с 
регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, копие на сигнала е изпратен на 
БДДР. Организирана е съвместна проверка, при която не е установено замърсяване на воден 
обект.  

− 1 е на площадка за третиране на строителни отпадъци с мобилна трошачка. 
При индивидуалните проверките са дадени 9 предписания. 
Взето е участие в 3 комплексни проверки, от които 1 по повече от един компонент или 

фактор на околната среда и във връзка със спазване условията в издадени документи по чл.35 от 
ЗУО) и 2 - на обекти с издадено КР. 

Участвано е в 4 комисии за отчитане и приемане на 4 реализирани проекта  (в кметство - 
с. Беглеж , ДФСГ "Интелект", ОУ "Йордан Йовков" - Плевен  и ДГ "Първи юни" - гр. Ловеч) , от 
НК „Чиста околна среда - 2017г.“, финансирани от ПУДООС.  
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През отчетния период са съставени 2 АУАН на физически лица за извършване на 
нерегламентирани дейности с ИУМПС и изгаряне на неопасни отпадъци на база документи от 
РУ Ябланица. 
 

Химикали 

По спазване на законодателството по химикали и контрола на риска от големи аварии са 
извършени общо 6 проверки, от които 1 проверка на комисията по чл.157а от ЗООС на обект с 
нисък рисков потенциал, участие в 3 КПКД проверки и 2 извънредни проверки по писма на 
МОСВ за нотификации от Комисията за защита на потребителите за забранени вещества в 
изделия.  

При проведените извънредни проверки в 2 търговски обекти не е установено наличие на 
посочените в нотификациите от КЗП изделия. При проверката на обекта с нисък рисков 
потенциал не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на 
мерките за безопасност. Дадени са 2 предписания на дружеството за изпълнение на задължение 
по чл.116 д, ал.1 от ЗООС и за маркиране на резервоари с вида на съхраняваното вещество и 
капацитета на съхранение.  

Извършена е планова съвместна проверка с Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище 
Плевен на производител и същински регистрант по проект REACH EN FORCE -5 (REF-5), 
касаещ разширените информационни листове за безопасност. При проверката е попълнен 
въпросник REF-5, не са констатирани нарушения. 

За отчетния период няма съставен АУАН, няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, 
водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, 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 др.  

За периода, в направление ЕО и ОВОС са постъпили: 
− 61 уведомления за ИП/П/П;  
− 5 искания за преценяване необходимостта от ОВОС; 
− 1 Искане за издаване на Становище по ЕО;  
− 1 Доклад по ОВОС за оценка качеството му. 

Проведен е Регионален експертен екологичен съвет по процедура за екологична оценка 
на ОУП Левски. 

Издадени са: 
− 1 становище по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Левски; 
− 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС; 
− 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО и  
− 3 за прекратяване на процедури. 

Изготвени са 13 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС 
(2 – ОВОС, 2 - ЕО, 9 – не подлежи/не може да се проведе процедура). По 38 уведомления е 
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  

По процедурите са получени общо 15 становища (6 бр. от БДДР, 9 бр. от РЗИ). 
Проведени са консултации по 1 задание за обхват и съдържание на ЕО (ОУП на Община 
Тетевен).  

Направена е 1 извънредни проверки за незаконен добив на баластра, във връзка със Запо-
вед № РД-422/19.06.2107 г на МОСВ. Констатиран е добив да инертни материали, но извън 
коритото на р. Вит. Изпратено е писмо до Община Долна Митрополия за предприемане на 
действия по Закона за подземните богатства. 

Направени са 2 планови проверки за правно действие на решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. Констатирано е, че осъществяването на едното ИП е 
започнало, а за другото не е, поради което едното решение губи правно действие. 
 

Комплексни разрешителни 
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Извършени са 3 проверки, от които 2 планови и 1 извънредна проверка на обекти с 
издадени комплексни разрешителни на следните оператори:  

− „Златна Панега  Цимент” АД - планова проверка на Инсталация за производство на 
циментов клинкер;     

− „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” - планова 
проверка на РСУО;  

− „Полихим СС“ ЕООД - извънредна проверка по сигнал, приет от „зелен телефон“, не е 
установено наличие на миризми и пушек, описани в сигнала. 

Изпратена е покана за съставяне на АУАН за неизпълнено предписание, дадено от 
Директора на РИОСВ Плевен. 

Прегледани са представените през отчетния период планове за собствен мониторинг, 
съгласуван и изпратен в ИАОС е планът за собствен мониторинг на „Клеърс“ ЕООД (стар 
оператор „Джи Еф ЕФ“ АД, върнат за корекция е планът на ЕТ „Боко-Боряна Костадинова. 
Обобщена и изпратена на Община Луковит информация по тяхно искане във връзка с изготвяне 
на ОУП. 

Изготвени и изпратени са докладите от извършени проверки на „Златна Панега  Цимент” 
АД, РСУО в регион Левски (Никопол)  и „Полихим СС“ ЕООД. 

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

През отчетния период са извършени 3 планови комплексни проверки по повече от един 
компонент или фактор на околната среда на фирми, извършващи внос и дистрибуция на 
химични препарати с Ясен; за производство на изкуствени катерачни стени гр. Летница и за 
преработка на нефт до нефтопродукти с. Дисевица.  
 

НП 

За констатирани административни нарушения са съставени 3 АУАН. Издадени са две 
наказателни постановления. Влезли в сила са две наказателни постановления. 

 
Съставени са следните АУАН: 

− АУАН № 039/07.09.2017 г. на Николай Костадинов Вълков за това, че изкупува билка – 
лист липа, без издадено позволително за ползване, с което е в неизпълнение на задължение по 
чл.31, ал.2, т.2 ЗЛР; 

− АУАН № 040/12.09.2017 г. на Станчо Йорданов Маджаров за това, че извършва 
дейности с ИУМПС без разрешение, издадено по реда на чл.35 от ЗУО, с което е в неизпълнение 
на задължение по чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО; 

− АУАН № 041/12.09.2017 г. на Стилиян Венциславов Костов за това, че извършва 
нерегламентирано изгаряне на отпадъци - изолации на отпадъчни кабели от ИУМПС, с което е в 
неизпълнение на задължение по чл.29, ал.2 от ЗУО. 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

− НП № 036/04.09.2017  г. на Юлиян Маринов Величков за това, че не води 
регистрираната в РИОСВ-Плевен Книга за изкупените, реализираните и наличните количества 
билки. Размерът на наказанието е 100 лв.; 

− НП № 038/15.09.2017 г. на Горан Иванов Горанов, за това, че изкупува билка - цвят липа, 
без издадено позволително за ползване. Размерът на наказанието е 100 лв. 

 
Влезли са в сила следните наказателни постановления:  

− НП № 036/04.09.2017  г. на Юлиян Маринов Величков за това, че не води 
регистрираната в РИОСВ-Плевен Книга за изкупените, реализираните и наличните количества 
билки. Размерът на наказанието е 100 лв.; 

− НП № 038/15.09.2017 г. на Горан Иванов Горанов, за това, че изкупува билка - цвят липа, 
без издадено позволително за ползване. Размерът на наказанието е 100 лв. 

 
Издадена е 1 заповед за намаляване на текуща санкция на „Кондов Екопродукция“ ЕООД 

за замърсяване на воден обект от 38.00 лв. на 29.00 лв., считано от 18.07.2017 г. 
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Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 

обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  
− В Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени за лечение 

екземпляри от защитените видове Бял щъркел, Обикновен мишелов и Малък ястреб; 
− Взето е участие в 4 комисии за отчитане и приемане на 4 реализирани проекта  (в 

кметство - с. Беглеж , ДФСГ „Интелект“, ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен  и ДГ „Първи юни“ - гр. 
Ловеч) , от НК „Чиста околна среда - 2017г.“, финансирани от ПУДООС; 

− На 16 септември служители на РИОСВ – Плевен проведоха поредната акция за 
почистване във връзка с кампанията на BTV MEDIA GROUP „Да изчистим България заедно“. 
Почистен бе района на Скобелевия парк и Панорама „Плевенска епопея 1877“, както и 
местността „Кайлъка“. 

 

Бизнеса  
− На 18.09.2017 г. РИОСВ Плевен организира работна среща за обсъждане  на проблемите  

с незаконните автоморги.  В нея  участваха  представители на община Плевен, ОД на МВР 
Плевен  и  ТД на НАП във Велико Търново, офис Плевен. Обсъдени бяха предприетите мерки и 
действия, както и трудностите пред  институциите при осъществяване на контрол върху 
нерегламентираните площадки за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства, 
както и възможностите за съвместни действия с цел ефективно и трайно решаване на 
проблемите; 

− Издадени са 1 становище по екологична оценка на Общ устройствен план на Община 
Левски, 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за преценяване на 
необходимостта от ЕО и 3 бр. за прекратяване на процедури;  

− Изготвени са 13 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС 
(2 – ОВОС, 2 - ЕО, 9 – не подлежи/не може да се проведе процедура). По 38 уведомления е 
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС;  

− Постановени са 40 Решения по 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) - 39 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 2, ал. 5; 

− Издадени са 118 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. септември в РИОСВ - Плевен са постъпили 92 уведомления за Горскостопански 
програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори; 

− Издаден е 1 документ по реда на чл.35 от ЗУО - изменение и допълнение на издадено 
разрешение и 1 решение по реда на чл.56, ал.1 от АПК за прекратяване на процедура по 
издаване на разрешение за дейности с отпадъци; 

− Издаден е 1 документ по чл.78 от ЗУО - 1 изменение и допълнение на регистрационен 
документ за транспортиране на отпадъци; 

− Извършена е класификация на 4 отпадъка на 2 фирми-генератори. Проверени и въведени 
в Excel формат са 153 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени 
са 5 отчетни книги по отпадъците на 2 оператора. 

− Взето е участие в 2 ДПК за строежи: 
� Газоразпределителна мрежа на гр. Червен бряг-етап 6 с възложител Община Червен 

бряг; 
� „Газификация на ОУ „Отец Паисий”, с. Радомирци с бутилкова инсталация за природен 

газ”, находящ се в УПИ І, кв.72 по плана на с. Радомирци, с възложител Община Червен бряг. 
 
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 
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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. 

РИОСВ – Плевен  и  БДДР – Плевен организираха инициативи в четири детски градини в 
Плевен по повод Европейската седмица на мобилността 16 - 22 септември: 

− Експертите гостуваха на ДГ „Чучулига“ с цел запознаване с ползите от ходене пеш, 
каране на велосипед и други алтернативни средства за придвижване, различни от моторните 
превозни средства. Облечени в тениски с надпис „Европейска седмица на мобилността“, 
предоставени от РИОСВ-Плевен, малчуганите със своите тротинетки проведоха състезание в 
близкото до градината игрище; 

− С разнообразни образователни инициативи бе отбелязана Европейската седмица на 
мобилността в ДГ „Иглика“ и ДГ „Ралица“. Проведена бе и беседа на тема „Заедно стигаме по-
далеч“. Много игри и състезания зарадваха малчуганите. Децата показаха много знания и 
умения; 

− В ДГ „Теменуга“ бяха представени мисията и целите на Седмицата на мобилността и 
добри практики за опазване на околната среда. Децата проведоха  състезание по безопасност на 
движението. 

Всички получиха подаръци – тениски, цветни моливи и книжки за оцветяване.  
 
Приложение – таблична част. 


