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ОТЧЕТ 
 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 
за месец юли 2016 г. 

 
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и ре-
зултати от извършената контролна дейност: 
 
През месец юли са извършени 82 проверки на 80 обекта, в т.ч. 49 планови и 33 извън-
редни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 29 предписания за отст-
раняване на констатирани нарушения, от които 14 при планови проверки и 15 при извън-
редни. От извършените проверки, 13 са комплексни, от които 4 - на обекти с издадени 
комплексни разрешителни, 9 - комплексни проверки по повече от един компонент или 
фактор на околната среда.  
 

За констатирани административни нарушения през месец юли 2016г. не са съставяни 
АУАН. Издадени са 2 наказателни постановления на „Олина 2000“ ООД (предприятие за 
производство на растителни масла в гр.Тетевен) и „Старткерамик“ ООД (предприятие за 
производство на тухли, с. Александрово), с които на нарушителите са наложени имущест-
вени санкции в общ размер 2500 лв. Същите НП не са влезли в законна сила, тъй като не 
са върнати известията за доставянето им на нарушителите.  
Събрани от НАП суми по издадени НП – 15,58 лв. 
Възобновени са 2 текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на „Пътстрой 
Ловеч”ЕООД (асфалтобаза)  и на „Виагруп”ЕООД (асфалтобаза) на обща стойност 151 
лв., наложени е 1 текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „Велде Бъл-
гария”АД (предприятие за производство на дървесни плоскости и шперплат) в размер 
4837 лв. и е спряна 1 текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „Звез-
да”АД. 
Общо събраните суми от наложените санкции са 7 260,42 лв. Суми в размер на 4 326,70 
лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират 
санкционираните субекти. Общините, получили най-голям дял приходи от наложените 
санкции са: община Троян (2 699,50 лв.) и община Долни Дъбник (1600 лв.). 
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 5 бр. сигнали и 7 бр. жалби. За всичките са 
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компе-
тентност. След проверка е установено, че четири от сигналите са неоснователни, а един е 
изпратен за предприемане на действия по компетентност. 
 
 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дей-
ност; 
Засилен превантивен контрол: 
 Проведени са два Експертни екологични съвета, на които са разгледани, съответно: 

 доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Реконструкция и модернизация на съществуваща птицеферма 
в с. Обнова“ с капацитет 378000 птици (бройлери) в ПИ № 000266 с площ 
70.688 дка, в землището на с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен с възложител 
ЕТ „БОКО-БОРЯНА КОСТАДНОВА“ реализацията на което е одобрена с 
Решение № ПН 1-1 /2016г.  

 доклад по екологична оценка на общ устройствен план на община Кнежа. 
Постановено е Становище № ПН 1-1 ЕО / 2016, с което се съгласува ОУП. 

 Проведени срещи с главни архитекти и експерти по изготвянето на ОУП на Община 
Априлци, ОУП на Община Плевен. 
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 Извършена е планова проверка на ТП ДГС Ловеч за спазване на условията в  Решение 
№ 6-ОС/2015 г. на МОСВ. Нарушения не са установени. 

 Изпратени са писма-предписания до кметовете на общини на територията на области 
Плевен и Ловеч за предприемане на мерки за екологосъобразно съхраняване на не-
годните ПРЗ до стартиране на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. 

 Взето е участие в 1 заседание на комисията по  чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеде-
лие - Ловеч. 

Tекущ контрол:  
 Извършени са 5 бр. проверки по спазване на законодателството по химикали. За от-

четния период не са  дадени предписания.  Проведен е контрол на производител на 
прахове за пране по спазване на изискванията на Регламент № 259/2012 г. за измене-
ние на Регламент № 648/2004 г. по отношение на употребата на фосфати и други фос-
форни съединения в потребителските перилни детергенти. Във връзка с участието в 
четвърти хармонизиран  европейски проект (REF-4), приоритет в плана за контролна 
дейност за 2016 г.)  са извършени 2 бр. планови проверки – не са установени наличия 
на азобагрила в изделия; 

 Във връзка с утвърден план за извършване на специализирана полицейска операция № 
316Р-18974/12.07.2016 г. е взето участие в комисия, включваща служители на ОД МВР 
Плевен, Община Плевен и РИОСВ Плевен за проверка на обекти, извършващи 
дейности с ОЧЦМ и ИУМПС. Извършени са 7 проверки, при които са дадени 10 пред-
писания. 

 Извършена е извънредна проверка на 19 конфискувани екземпляра от вида Сив папа-
гал-Жако, включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в Зоологическа 
градина-Ловеч, гр. Ловеч, парк "Стратеш". По време на проверката представители на 
Световния тръст за папагали, Национален природонаучен музей-София и Централна 
ветеринарна клиника-София са поставили отворени пръстени и микрочипове на оста-
налите живи 15 екземппляра. Със заповед на министъра на МОСВ птиците бяха пре-
доставени на Световният тръст за папагалите и отпътуваха на 27.07.2016 за Франция. 
Те ще бъдат пуснати на свобода в Африка, след осъществяване на рехабилитация в 
спасителен център за диви животни във Франция. 

 Извършени са планови проверки за спазване на режима, определен със заповедите за 
обявяване на  защитени местности "Китката", землище на с. Радювене, и "Лещака", 
земл. с. Горно Павлекене, общ. Ловеч. Нарушения не са установени. 

 Извършени 7 проверки на обекти, подлежащи на контрол по програмата за монито-
ринг за оценка на съответствието с изискванията на Наредба за ограничаване емисии-
те на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в оп-
ределени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Проверени са  производители, тър-
говци на едро и търговци на дребно в най-активния летен период за тяхната работа.  

 Осъществен е контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи 
– 4 проверки - на обекти с издадени комплексни разрешителни, 6 - на обекти с разре-
шително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, 7 - на обекти с 
документ по чл.35 от ЗУО. 

  Направени са 7 бр. проверки на обекти, включени в списъка на обектите формиращи 
отпадъчни води, утвърдени със Заповед №РД-21/18.01.2016 г. на МОСВ. 

 
Засилен последващ контрол:  
 
 При извършения последващ контрол по предписания на 5 склада за негодни ПРЗ е 

констатирано, че  дадените предписания са изпълнени. В резултат на изпълнение на 
предписания, дадени от РИОСВ-Плевен, негодните за употреба ПРЗ от склад в с. Го-
ляма Брестница са предадени за последващо третиране на лице с документ по чл.35 от 
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ЗУО, негодните ПРЗ от двата склада в с.Брегаре са преопаковани и складовете са са-
нирани.   
 

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

През месец юли 2016 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извърши-
ли/участвали в общо 20 проверки ( 18 по компонент „въздух” и 2 проверки по фактор 
„шум”) в 18  обекта. Съставени са 18 протоколи, в т.ч. 15 протоколи от индивидуални 
проверки, 2 протоколи от проверки в рамките на комплексни проверки по повече от един 
компонент или фактор на околната среда, 2 проверки на обекти с издадено КР. От извър-
шените 20 проверки, 17 са планови и 3 са извънредни, в т.ч.: 1 проверка за временно 
прекратяване на санкция по чл.69в, ал.2 от ЗООС, 1 проверка на нов обект и 1 проверка за 
осъществяване на последващ контрол. 

Издадени са 2 предписания в т.ч. 1 за извършване на СПИ и 1 за представяне на ин-
формация/отчети. 

Проверени са 4 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 7  източни-
ка (горивни и технологични). 

Изготвени са 7 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени 
СНИ на емисии. 

Голяма част от проверките през отчетния период (7бр.) са в обекти, подлежащи на 
контрол по програмата за мониторинг за оценка на съответствието с изискванията на На-
редба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на ор-
ганични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Проверени 
са  производители, търговци на едро и търговци на дребно в най-активния летен период за 
тяхната работа. 

През отчетния периода няма съставени  АУАН за нарушение на изискванията на 
ЗЧАВ. Внесено е предложение за временно прекратяване на текуща санкция, поради вре-
менно преустановяване на наднормено замърсяване на въздуха при работата на горивен 
източник. 

Взето е участие в работата  на 1 Държавна приемателна комисия. 
 

Води 
През м. юли са направени  общо  8 бр.планови проверки , от които  2 бр.  индивиду-

ални проверки на обекти с разрешително за заустване  на отпадъчни води в повърхностен 
воден обект, участие в  4 бр.  КПКД и  участие в  2 бр. КПКЗ  на  инсталации  с комплекс-
но разрешително.  

През периода са направени  5 бр. извънредни проверки , от които  1 бр. проверка на  
селищна ПСОВ във връзка с ппломбиране  савак на  авариен канал, 1 проверка  за вземане 
на проба отпадъчни води, 2 бр. проверка по сигнал, 1 бр.проверка по писмо на Областен 
управител на Ловеч . При проверките са дадени  2 бр. предписания. 

Акцент в контролната дейност по компонент води през отчетния период са направе-
ните  7 бр. проверки на обекти, включени в списъка на обектите формиращи отпадъчни 
води, утвърдени със Заповед №РД-21/18.01.2016 г. на МОСВ. 
Почви 

През м. юли 2016 г. са извършени 2 извънредни проверки (1 е последващ контрол и 
1 по сигнал за  централизиран склад за съхранение на негодни ПРЗ в с. Карлуково, общ. 
Луковит). При последващия контрол е констатирано, че предписанието е изпълнено. При 
проверката на склада в с. Карлуково, е констатирано, че складът е обезопасен, но е дадено 
едно предписание за премахване на овлажняване, налично на част от фасадната му стена.  
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Взето е участие в 1 планова проверка (КПКЗ) на обект с издадени комплексно раз-
решително (КР). Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са из-
пълнени.  Участие в два ЕЕС в РИОСВ-Плевен. 

Взето е участие в 1 заседание на комисията по  чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеде-
лие - Ловеч. 
 
Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са планови проверки за спазване на режима, определен със заповедите за 
обявяване на  защитени местности "Китката", землище на с. Радювене, и "Лещака", земл. 
с. Горно Павликени, общ. Ловеч. Нарушения не са установени.  

Извършена е планова проверка на ТП ДГС Ловеч за спазване на условията в  Реше-
ние № 6-ОС/2015 г. на МОСВ. Нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на  екземпляри от защитени видове  от 
Приложение №3 на ЗБР-  два екземпляра от вида Бял щъркел и Черношипа ветрушка 
(Керкенез). Птиците са предоставени на Спасителен център-Стара Загора за лечение. 

Извършена е извънредна проверка на 19 конфискувани екземпляра от вида Сив па-
пагал-Жако, включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в Зоологическа 
градина-Ловеч, гр. Ловеч, парк "Стратеш". По време на проверката представители на Све-
товния тръст за папагали, Национален природонаучен музей-София и Централна ветери-
нарна клиника-София са поставили отворени пръстени и микрочипове на останалите жи-
ви 15 екземпляра. Със заповед на министъра на МОСВ птиците бяха предоставени на 
Световният тръст за папагалите и отпътуваха на 27.07.2016 за Франция. Те ще бъдат пус-
нати на свобода в Африка, след осъществяване на рехабилитация в спасителен център за 
диви животни във Франция. 

Извършена е извънредна проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен, във връзка със 
сигнал с вх.№ОИК-3-43/12.07.2016 г. на РИОСВ-Плевен, че животните са в лошо състоя-
ние и живеят при лоши условия. Констатирано е, че изложеното в сигнала не отговаря на 
действителното състояние на зоопарка. 

Извършена е извънредна проверка на два размножени екземпляри от вида Австра-
лийски кралски папагал, включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в гр. 
Тръстеник, общ. Долна Митрополия, във връзка с издаване на регистрационни карти. 

Извършена е извънредна проверка на защитено дърво - бяла черница, гр. Плевен, ул. 
"Хан Аспарух" №14, във връзка с писмо от Община Плевен за надвиснали клони над пок-
рива на жилищна сграда. Констатирано е, че могат да бъдат премахнати клоните над пок-
рива, с цел  предпазването му от разрушаване. 

Извършена е планова проверка за издадени позволителни за ползване на леч. расте-
ния от  ТП ДГС Ловеч- нарушения не са установени. 

Извършена е извънредна проверка по Закона за защита на животните, във връзка със 
сигнал с вх. №ОИК-3-40/29.06.2016 г.  
 
Отпадъци  

През отчетния период са извършени 27 бр. индивидуални проверки на 27 бр. обекта, 
от които 17  бр. планови и 12 бр. извънредни. От извършените извънредни проверки, 5 бр. 
са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания, 4 бр. по искане на ОД 
на МВР, 1 бр. по писмо на МОСВ и 1 бр. на новооткрита фирма.  

Взето е участие в 13 бр. планови комплексни проверки, от които 9 бр. проверки по 
повече от един компонент или фактор на околната среда и 4 бр. на обекти с издадено 
комплексно разрешително. 

При проверките са дадени 15 бр. предписания, от които 3 бр. са изпълнени и 11 бр. с 
неизтекъл към момента срок за изпълнение 

При извършения последващ контрол по предписания на 5 склада за негодни ПРЗ е 
констатирано, че  дадените предписания са изпълнени. В резултат на изпълнение на 
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предписания, дадени от РИОСВ-Плевен, негодните за употреба ПРЗ от склад в с. Голяма 
Брестница са предадени за последващо третиране на лице с документ по чл.35 от ЗУО, 
негодните ПРЗ от двата склада в с.Брегаре са преопаковани и складовете са санирани.  
Изпратени са писма с предписания до кметовете на 16 общини за представяне в РИОСВ 
Плевен мерки за осигуряване на безопасно съхранение на негодните и излезли от употре-
ба продукти за растителна защита в складовете, включени в проект „Екологосъобразно 
обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита 
с изтекъл срок на годност” по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, до из-
пълнение на дейностите по проекта  и регулярно докладване.  

Взето е участие в 2бр. Държавни приемателни комисии. 
 

Химикали 
Извършени са 5бр. проверки , от които 2 бр. планови и 3 бр. КПКД   по спазване на 

законодателството по химикали. За отчетния период не са  дадени предписания.  Извър-
шен е планов контрол на  производител на възстановени вещества от отпадъци със краен 
срок за регистрация 2018г. Не се констатира нарушение, касаещо предстоящата регистра-
ция.  Проведен е контрол на производител на прахове за пране по спазване на изисквани-
ята на Регламент № 259/2012 г. за изменение на Регламент № 648/2004 г. по отношение на 
употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детер-
генти. От протоколи за извършени анали се констатира, че съдържанието на фосфор в 
една перилна доза (50g)  е под 0,5 g, което е в съответствие с разпоредбите на приложение 
VIа на Регламент № 259/2012 г. Във връзка с участието в четвърти хармонизиран  евро-
пейски проект (REF-4) за контрол на ограниченията за производство, употреба и пускане-
то на пазара на определени опасни вещества от Приложение XVII на REACH (приоритет в 
плана за контролна дейност за 2016 г.)  са извършени 2 бр. планови проверки на търговс-
ки обекти „БАЙ ЙИНГ“ ООД, гр. Плевен и „ЧАОФУ ЛИАН 8“ ООД, гр. Плевен. При 
проверките, съгласно проект REF-4 са взети 2 бр. проби от определени продукти (текс-
тилни изделия с произход Китай) и е извършено лабораторно изпитване от акредитирана 
лаборатория за наличие на азооцветители и азобагрила, вещества с вписване № 43 от 
Приложение XVII на REACH.  Представени са 2бр. протоколи от проведените аналитични 
изпитвания. При прегледа им не се установи превишение на допостимото ограничение за 
съдържание азооцветители и азобагрила от Приложение XVII на REACH. За отчетния пе-
риод няма  планувана проверка на обекти с нисък или висок рисков потенциал.  През юли 
2016 г.  е извършена 1бр. планова проверка по ЗОПОЕЩ, дадено е предписание за предс-
тавяне на собствена оценка по екощети. През отчетния период  няма констатирани случай 
на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съста-
вени АУАН  или приложен  ПАМ. През месец юли не се констатирани нарушения на за-
конодателството 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 инвести-
ционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), на общини и други възложители 
(други юридически лица, земеделски стопани и физически лица) , свързани с кандидатст-
ване по мерки от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), ДФ „Земеделие“ и др.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 225 уведомления за 
ИП/П/П (в т.ч. 132 броя по подмярка 6.3 от ПРСР, 8 броя за ремонт на църкви, читалища 
и детски градини и др.) и 11 броя искания за преценяване необходимостта от ОВОС и EO 
(включително една стратегия за местно развитие), 2 броя Задания за обхвата и съдържа-
нието на ДОВОС, един доклад за ОВОС и 2 броя доклада за ЕО на общи устройствени 
планове (ОУП) на общини. Издадени са 1 брой Решение по ОВОС, 1 брой становище по 
ЕО, 3 Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 2 броя Реше-
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ния за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 1 брой решение за прекра-
тяване на процедура. Изготвени са 13 писма с указания за провеждане на процедури по 
глава шеста, раздел ІІ и ІІІ на ЗООС. За 251 уведомления е преценено, че не попадат в об-
хвата на ЗООС.  

По процедурите са получени общо 17 броя становища (6 бр. от БДДР и 11 бр. от 
РЗИ). 
 

Комплексни разрешителни 
През м. юни са извършени 3 планови и 1 извънредна проверки на обекти с издадени ком-
плексни разрешителни:  
 Регионално депо гр. Ловеч,Община Ловеч - планова проверка  
 "Джи Еф Еф "АД,гр. Никопол,общ. Никопол, обл. Плевен, - планова проверка на 

Промишлена инсталация за производство на хартия. Неработеща инсталация, дадено 
предписание . 

 “Тера” АД,гр.Червен бряг - планова проверка на Инсталация за изработване на кера-
мични изделия чрез изпичане (тухли). във връзка с изпълнение на условие 4 и условие 
10 от КР на оператора са дадени  две предписания. 

 „Златна Панега Цимент“ АД - Инсталация за производство на циментов клинкер  - 
извънредна проверка по писмо на ИАОС 

 

НП и ПАМ  
Издадени са 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени 

имуществени санкции в общ размер 2500 лв. 
 НП №  018 от 26.07.2016 на „Старткерамик“ ООД в размер на 2000 лв. въз основа на 

АУАН за нарушение по чл.34н, ал.1, т.2 от ЗЧАВ. Дружеството не  е предоставило в 
РИОСВ-Плевен доклад за извършени СПИ съгласно изискването на чл.39, ал.1 от На-
редба №6/1999г.;  

 НП №  019 от 13.07.2016 на „Олина 2000“ ООД в размер на 500 лв. въз основа на 
АУАН за нарушение по чл.174, ал.5 във връзка с чл. 200, ал.1, т.29 от ЗВ. Дружество-
то не е провело собствен мониторинг на отпадъчни води от стопанисвания от него 
обект и не е приложило протоколи от изпитване към доклада за изпълнение на усло-
вията в издаденото му разрешително за заустване. 

Възобновени са 2 текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на „Пътс-
трой Ловеч”ЕООД и на „Виагруп”ЕООД на обща стойност 151 лв., наложени е 1 текуща 
санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „Велде България”АД в размер 4837 лв. 
и е спряна 1 текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „Звезда”АД. 
 
 
 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса 
и обществеността от осъществената контролна дейност: 
 

Околната среда  
  Извършени са планови проверки за спазване на режима, определен със заповедите за 

обявяване на  защитени местности "Китката", землище на с. Радювене, и "Лещака", 
земл. с. Горно Павлекени, общ. Ловеч. Нарушения не са установени.  

  Извършени са 3 бр. извънредни проверки на  екземпляри от защитени видове  от 
Приложение №3 на ЗБР-  два екземпляра от вида Бял щъркел и Черношипа ветрушка 
(Керкенез). Птиците са предоставени на Спасителен център-Стара Загора за лечение. 

  Извършена е извънредна проверка на 19 конфискувани екземпляра от вида Сив папа-
гал-Жако, включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в Зоологическа 
градина-Ловеч, гр. Ловеч, парк "Стратеш". По време на проверката представители на 
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Световния тръст за папагали, Национален природонаучен музей-София и Централна 
ветеринарна клиника-София са поставили отворени пръстени и микрочипове на оста-
налите живи 15 екземппляра. Със заповед на министъра на МОСВ птиците бяха пре-
доставени на Световният тръст за папагалите и отпътуваха на 27.07.2016 за Франция. 
Те ще бъдат пуснати на свобода в Африка, след осъществяване на рехабилитация в 
спасителен център за диви животни във Франция. 

 Извършена е извънредна проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен, във връзка със 
сигнал с вх.№ОИК-3-43/12.07.2016 г. на РИОСВ-Плевен, че животните са в лошо със-
тояние и живеят при лоши условия. Констатирано е, че изложеното в сигнала не отго-
варя на действителното състояние на зоопарка. 

 Извършена е извънредна проверка на два размножени екземпляри от вида Австра-
лийски кралски папагал, включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се 
в гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, във връзка с издаване на регистрационни 
карти. 

 Извършена е извънредна проверка на защитено дърво - бяла черница, гр. Плевен, ул. 
"Хан Аспарух" №14, във връзка с писмо от Община Плевен за надвиснали клони над 
покрива на жилищна сграда. Констатирано е, че могат да бъдат премахнати клоните 
над покрива, с цел  предпазването му от разрушаване. 

 Извършена е планова проверка за издадени позволителни за ползване на леч. расте-
ния от  ТП ДГС Ловеч- нарушения не са установени. 

 Стартира рекултивацията на закрито общинско депо за битови отпадъци в гр. Ловеч. 
Взето е участие в комисия за приемане на I етап от изпълнение на „Проект за закри-
ване и рекултивация на старо градско сметище, гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС, 
включващ почистване на отпадъците, разриване на пластове и уплътняване. 

 Негодните за употреба ПРЗ от склад в с. Голяма Брестница са предадени за пос-
ледващо третиране на лице с документ по чл.35 от ЗУО, негодните ПРЗ от двата 
склада в с.Брегаре са преопаковани и складовете са санирани. 

 

Бизнеса  
 За периода за процедирани 132 бр. инвестиционни предложения (ИП) по Програма за 

развитие на селските райони, 8 бр. ИП за ремонт и реконструкция на читалища и об-
щинска инфраструктура и други.  

 Процедирани са и са издадени крайни актове за 2 общински програми за отпадъците, 
и ИП за превенция от наводнения.  

 Изготвени са писма по 10 уведомления за ИП, попадащи в обхвата на Приложение № 
2 на ЗООС, и 3 писма за планове и програми подлежащи на процедура по преценява-
не на необходимостта от извършване на ЕО.  

 Издадени са крайни актове – 1 Решение по ОВОС, 1 Становище по ЕО, 3 бр. Решения 
за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 бр. Решения за преценяване на необ-
ходимостта от ЕО, 1 бр. Решение за прекратяване на процедури.  

 Проведени са два Експертни екологични съвета, на които са разгледани, съответно: 
 доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение „Реконструкция и модернизация на съществуваща птицеферма 
в с. Обнова“ с капацитет 378000 птици (бройлери) в ПИ № 000266 с площ 
70.688 дка, в землището на с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен с възложител 
ЕТ „БОКО-БОРЯНА КОСТАДНОВА“ реализацията на което е одобрена с 
Решение № ПН 1-1 /2016г.  

 доклад по екологична оценка на общ устройствен план на община Кнежа. 
Постановено е Становище № ПН 1-1 ЕО / 2016, с което се съгласува ОУП. 

 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. 
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 Както  всеки месец, така и през м. юли в РИОСВ - Плевен са постъпили над 100 бр. 
(през м. юли-111  бр.) уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни го-
ри и План-извлечения за сечи в държавни и частни гори. 

 През м юли са постъпили и 132 бр. уведомление за планове за финансиране по мярка 
6. "Развитие на стопанства и предприятия", Подмярка 6.3 "Стартова помощ за разви-
тието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 Издадени са 2 нови регистрационни документи за дейности с отпадъци, по реда на 
чл.35, ал.3 и ал.5 от ЗУО; 

 Взето е участие в 3 бр. ДПК за строежи: “Изграждане на геозащитни съоръжения 
срещу наводнения в гр. Никопол, по проект „Предотвратяване на риска от наводне-
ния от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на 
околната среда в трансграничния регион” ; „Газоразпределителна мрежа на гр. Пле-
вен-етап 23”; „Производствено-административна сграда (плетачно-производствен 
сектор и административен сектор) и складова база” на КНМ текстил ООД  

 
Обществеността   
Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния пери-
од няма констатирани случай на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на окол-
ната среда. 
Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и провеж-
даните политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на дейността си пред 
обществеността и медиите. 
 
Приложение – таблична част. 
 


