ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месеци януари и февруари 2015 г.

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 137 проверки на 133 обекта, дадени
са 62 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 88 обекта са направени 89 планови проверки, дадени са 51 предписания..
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 45 обекта са направени 48 извънредни проверки, дадени са11 предписания.
От тях:
• по жалби – 1 бр.;
• по сигнали – 6 бр.;
• по искане на МВР/прокуратурата – 2 бр.;
• последващ контрол – 4 бр.;
• други – 35 бр. в т. число за пломбиране на савак, проверки, съвместно с други проверки в региона,
проверки на инвестиционни предложения, проверки по заявления за дейности с отпадъци, изпращане на
защитени видове в безпомощно състояние в спасителен център, проверки във връзка с провеждане на
среднозимно преброяване на водолюбиви птици и др.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През отчетния период са извършени 10 бр. комплексни проверки по повече от един компонент
или фактор на околната среда, от които 8 бр. планови и 2 бр. извънредни. Дадени са 24 бр. предписания
за привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания. Извънредните проверки са във
връзка с подадени в РИОСВ Плевен сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и за замърсяване
на води и почви в резултат на дейност по отглеждане на патици. При извършените проверки на място не
е констатирано реално замърсяване, но на операторите са дадени предписания с цел предотвратяване
увреждането на околната среда.
Планираната за ІІ тримесечие планова комплексна проверка на БИО ЕНЕРДЖИ ООД е проведена
през І тримесечие и с разширен обхват, във връзка с писмен сигнал на кмета на с. Калейца, вх.№ ОИК-23/09.02.2014. За максимално ограничаване емисиите на дървесен прах и на шум в околната среда и във
връзка с констатирани несъответствия по прилагане на ЗУО, както и с цел предотвратяване на
административно нарушение, на управителите на дружеството са дадени 6 бр. предписания. Предстои
актуализиране за 2015 г. на действащата Програма за техническа поддръжка на пречиствателните
съоръжения, по смисъла на чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. Във връзка с промяната в режима на работа, на
дружеството е предписано да проведе през вечерен (от 19 до 23 ч.) и нощен (от 23 до 07 ч.) периоди
СПИ на нивата на шум по границата на производствената площадка и в най-близкото място на
въздействие.
Проверки по КПКЗ:
• ”Топлофикация Плевен” ЕАД - Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 466 MW.
• Извънредни проверки на Полихим - СС ЕООД – 2 бр.
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
- 27.02.2015 г. – Участие в Програмен съвет на Община Плевен за оценка и управление на КАВ,
прието Задание за разработване на Актуализирана общинска програма за достигане нормите за КАВ
по показатели фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ).
- Изготвени писма до кметовете на Община Луковит и Община Долна Митрополия, във връзка
с резултати от проведени индикативни измервания на основните показатели да КАВ с мобилна
автоматична станция.
- Изготвени и представени в МОСВ и ИАОС информации във връзка с периодична оценка на
състоянието на КАВ:

Информация за концентрациите на ФПЧ10 за м.12.2014 г. и м.01.2-15 г., за 3 бр. автоматични
измервателни станции (АИС) за мониторинг на въздуха – в Плевен, Ловеч, Никопол. Информацията е
публикувана е на интернет-сайта на РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с предходни периоди, с
графично и таблично представяне на данните.
Информация за нивата на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в АИС – Плевен, за ІV
тримесечие на 2014 г.
Доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав (гр. Никопол), за ІV тримесечие на 2014 г.
Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 14 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за м.12.2014 г. и м.01.2015 г. на „Златна Панега Цимент” АД - 8 бр. и „Топлофикация Плевен” ЕАД – 6 бр..
Анализирани са резултати от 27 бр. протоколи (пробовземни точки) за измерване на емисии в
атмосферния въздух, представени със 11 бр. доклади за СПИ.
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:
За периода са извършени 4 бр. проверки, в т. число: 2 бр. индивидуални и 2 бр. в рамките на
комплексни проверки. От тях 2 бр. по процедури за санкции по чл. 69 от ЗООС.
Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведени са 2 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а в
производствени обекти, работещи с продукти за нанасяне на покрития от обхвата на наредбата и 2 бр.
проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. – една от тях планова и една извънредна.
Проверките по Наредба 7/2003г. са свързани с установяване достоверността на годишната консумация
на разтворители за 2014г.
Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества,
които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент
№ 517, относно някой флуорсъдържащи парникови газове.
Извършени са 6 бр. индивидуални планови проверки, 1 бр. индивидуална извънпланова проверка и 1
бр. в рамките на комплексна проверка.
Обработват се и анализират годишни отчети за използваните вещества, нарушаващи озоновия слой и
флуорсъдържащи парникови газове.
Контрол на ЛОС по Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на ЛОС при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини..
Не са извършвани проверки.
Извършени са по компонент “въздух” 2 бр. проверки на условия в КР.
Издадени са общо 12 бр. предписания, в това число:
1 бр. за актуализиране на действащата Програма за техническа поддръжка на пречиствателните
съоръжения, по смисъла на чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ.;
3бр. - за уточняване и коригиране на годишни информации за консумация на разтворители за
2014г.;
2бр. – за поставяне на пробовземни точки;
1бр. - монтиране на изпускащо устройство;
2бр. – подаване на заявления за вписване на промяна в обстоятелствата;
2 бр. – да се представи информация за климатични системи;
1 бр. – за предприемане на действия за намаляване на емисии.
Участия в Държавни приемателни комисии – 2 бр.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Извършена е една извънредна проверка, в рамките на комплексна проверка, във връзка с
писмен сигнал. Във връзка с промяната в режима на работа, на дружеството е предписано да проведе през

вечерен (от 19 до 23 ч.) и нощен (от 23 до 07 ч.) периоди СПИ на нивата на шум по границата на
производствената площадка и в най-близкото място на въздействие.

Анализирани и приети са 3 бр. доклади за резултати от СПИ на шум на оператори с издадени
КР. Изготвени са 4 бр. вътрешни становища по процедури за ЕО и ОВОС.
Направление “Опазване на водите”:
През м.януари са направени 14 бр.планови проверки, от които 13 бр. проверки на обекти от
списъка на обектите подлежащи на задължителен контрол през 2015 г. Списъкът е утвърден със
Заповед № РД-930/05.12.2015 г. на МОСВ. През периода са направени 2 бр. извънредни проверки:
относно пломбиране савак на авариен канал на МСИ с.Ореховица и по сигнал, за пяна по р.Осъм в
гр.Ловеч. Незабавно е извършена проверка по сигнала от Еколога на община Ловеч, а по-късно и от
експерти на инспекцията. Не е установена промяна в цвета на водата и пяна по р.Осъм. Експертите от
направлението са взели участие в 2 бр. ДПК.
През м.февруари експертите от направлението са участвали в 4 бр.комплексни проверки по
контролната дейност, от които една проверка по жалба постъпила чрез МОСВ. При проверката са
дадени три предписания, 1 бр. от които е за привеждане дейността на обекта в съответствие с
изискванията по опазване на водите от замърсяване. Експертите са взели участие в една проверка
на инсталация с комплексно разрешително. Участвали са в 2 бр. ДПК на строежи за реконструкция на
водопроводна мрежа на населени места и в 2 бр. междуведомствени комисии по Заповед на Кмета на
община Плевен и Кмета на община Ловеч за проверка състоянието на водни обекти в регулацията на
населените места.
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
Извършени са общо 6 бр. проверки по спазване на изискванията на законодателството по
химикали, от които 4бр. индивидуални и 2бр. КПКД. По спазване на изискванията на Регламент
REACH са извършени проверки на 2 бр. потребители по веригата, 2 бр. потребители по веригата,
извършващи "внос" и на 2 бр. производители на калциев дихидроксид със заявен краен срок за
регистрация през 2018 г. Налични са документи за извършени регистрации чрез ИП. Дадени са
предписания за представяне на информация за количества произведени продукти. През отчетния
период не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на
големи аварии с ОХВ.
Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”:
През отчетния период са извършени общо 62 проверки, от които 49 бр. планови и 13 бр.
извънредни. При проверките са дадени 27 бр. предписания. Извънредните проверки са във връзка с
подадени заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци - 11 бр. и 2 бр.по искане на
МВР за осъществяване на контрол на площадки, вписани в разрешения за дейности с отпадъци от
черни и цветни метали.
По компонент почви през м. януари и февруари взехме участие в 3 заседания на комисиите
по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ, от които 2 в ОД Земеделие -Плевен и 1 в гр. Ловеч.
През м. януари беше взето участие в междуведомствена комисия , която извърши проверки на
складовете за съхранение на негодни ПРЗ в Ловешка област съгласно заповед на Обл. управител на
област Ловеч и постановление на Окръжна прокуратура -Ловеч и в работна среща в Областна
администрация - Ловеч след изготвяне на доклад от проверките.
Във връзка с жалба относно предполагаемо замърсяване на почви и води от дейност по
отглеждана на патици мюлари беше извършена извънредна проверка (КПКД) по компоненти почви и
води, дадени бяха предписания за привеждане в съответствие с нормативните изисквания, които ще
бъдат проследени след изтичане на сроковете. През м. февруари е връчен 1 брой АУАН по Закона за
опазване на околната среда във връзка с опазването на почвите от вредни изменения, изразяващи се
във физическа деградация - последици от изгаряне на стърнища и растителни остатъци.
Дирекция “Превантивна дейност”:
През периода в РИОСВ – Плевен са издадени:
- 6 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 3 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 6 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО

- 24 решения по ОС по ЗБР (в т.ч. 1 бр. по АПК)
- 202 бр. крайни писма-преценки по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС (в т.ч. 76 от н-е „ЕО и ОВОС);
За направление "ЕО и ОВОС":
- 13 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (задължителна ЕО – 1 бр., преценяване
необходимостта от ЕО – 1 бр., задължителна ОВОС – 1 бр., преценяване необходимостта от ОВОС – 7
бр., не може да се проведе процедура – 3 бр.);
- 16 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в
обхвата на глава 6 от ЗООС;
- 15 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и
неточности по процедурите;
- 16 бр. писма до БДУВДР за консултации – становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите
относно допустимостта на ИП спрямо режимите определени в утвърдените планове за управление на
речните басейни и планове за управление на риска от наводнения;
- 11 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по отношение на степента на значимост на
въздействието на риска за човешкото здраве;
- 50 бр. писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда глава
6 от ЗООС
- 14 други писма (смяна на възложител, удължаване срокове, МОСВ и др.);
Извършени 1 планова и 2 извънредна проверки, по сигнал, вкл. последващ контрол и планова проверка
по документи, участие в 3 ДПК.
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
През м. януари
Извършени са 3 бр. извънредни проверки влажни зони в области Плевен и Ловеч във връзка с 39-тото
среднозимно преброяване на водолюбиви птици
Извършени са 3 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Мечка на М. Димитрова, с.
Дерманци на Д. Димитров, с. Радювене на Пенка Димова.
Извършени са 2 бр. проверки на Защитено дърво-зимен дъб в с. Дерманци (планова) и на Защитено
дърво-летен дъб гр. Угърчин
Извършена е 1 бр. планова проверка на Защитена местност "Пипра Калето", земл. с. Телиш относно
спазване на режима на забраните от заповедта за обявяване. Извършена е и 2 бр. извънредни проверки
на Защитена местност "Кайлъка" - във връзка с последващ контрол за премахване на клинове за
скално катерене и за отстраняване на дърво в Кайлъка.
Извършени са 3 бр. извънредни проверки във връзка с подадени уведомления за инвестиционни
предложения в землищата на с. Тотлебен
и гр. Искър.
Проверка по сигнал за обработване на поземлен имот, сеч на дървесна и храстова растителност,
поставяне на стълбове за ограда и насипване на строителен материал в коритото на река Искър,
землище с. Карлуково.Ще се предприемат административно-наказателни и/или принудителни
административни действия.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Катунец, обл. Ловеч.
1 бр. извънредна проверка на екземпляри от видове гръбначни животни, съгласно Приложения А и В
от Регламент 338/97, находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин, ул."Съевска" №40
1 бр. извънредна проверка на диви животни, съгласно чл.22 от Закона за защита на животните,
находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин, ул."Съевска" №40
Извършени са 3 бр. проверки на защитени дървета 6 бр.цер в с. Ракита и на 1 бр. бряст в с. Радомирци.
Постъпили са 155 уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи
провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Обект

НП, лв.

Нарушена
разпоредба

ФЛ

200

чл.31 ал.1 и
ал.2 във вр.
чл.31а от ЗБР

"Кристалко" ООД,
гр.Червен бряг

5000

чл.156 ал.1 от
ЗУО

ФЛ

500

"Кооперация
Слънце",
гр.Тръстеник

1000

ФЛ, гр.Тръстеник

100

ЕТ "Светлин
Илчовски", гр.Кнежа

1000

ЕТ "Светлин
Илчовски", гр.Кнежа

1000

чл.35 ал.1 от
ЗЧАВ
чл.41 от
ЗООС във вр.
§1, т.16, буква
"в" от ДР на
ЗООС
чл.41 от
ЗООС във вр.
§1, т.16, буква
"в" от ДР на
ЗООС
чл.41 от
ЗООС във вр.
§1, т.16, буква
"в" от ДР на
ЗООС
чл.41 от
ЗООС във вр.
§1, т.16, буква
"в" от ДР на
ЗООС

ФЛ, гр.София

500

чл.31 ал.14 от
ЗБР

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН
съгласно Заповед № РД-133/20.02.2015 г.
на Министъра на околната среда и водите

Описание на нарушението

Извършва сеч с интензивност над 20 %, за което е
необходимо да се уведоми РИОСВ-Плевен на най-ранен
етап по реда на чл.10 от Наредбата по ОС.
Не е изпълнило предписани, дадени с констативен
протокол на основание чл.119 ал.7 от ЗУО във връзка с
изпълнение на задълженията на дружеството по чл.14 и
чл.59 от ЗУО.
Дейността по приемането и обработването на царевично
зърно в зърнобазата в гр.Д.Митрополия, е причинила
разпространение на неорганизирани емисии от прах и
специф. За обработка на царевично зърно замърсител.
Неизпълнението на програмата е довело до лошо и
недостатъчно почистване на площадката
Като ползвател на поземлл. Имоти не е предприела мерки
за предотвратяване на вредни изменения застрашаващи
почвата по см. На §1, т.16, буква "в" от ДР на ЗООС,
изразяващи се във физическа деградация-последици от
изгаряне на стърнища и растителни остатъци
Като ползвател на поземлл. Имоти не е предприела мерки
за предотвратяване на вредни изменения застрашаващи
почвата по см. На §1, т.16, буква "в" от ДР на ЗООС,
изразяващи се във физическа деградация-последици от
изгаряне на стърнища и растителни остатъци
Като ползвател на поземлл. Имоти не е предприела мерки
за предотвратяване на вредни изменения застрашаващи
почвата по см. На §1, т.16, буква "в" от ДР на ЗООС,
изразяващи се във физическа деградация-последици от
изгаряне на стърнища и растителни остатъци
Като ползвател на поземлл. Имоти не е предприела мерки
за предотвратяване на вредни изменения застрашаващи
почвата по см. На §1, т.16, буква "в" от ДР на ЗООС,
изразяващи се във физическа деградация-последици от
изгаряне на стърнища и растителни остатъци
Като възложител на ГСП, съгласно ЛУП на ДГС-Борила
2007г., за която има издадено Решение №ПН134/134ОС/2013г., не е изпълнила условие в същото решение, а
именно: Да не се превишава ползването предвидено в
ГСП.

