ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец декември 2012 г.

През м. декември РИОСВ Плевен е направил 152 проверки на 149 обекта, дадени 73 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 106 обекта са направени 106 планови проверки и са дадени 66 предписания.
От тях:
• КПКЗ – "Шаварна 97"ООД (КР №66/2005) - извършена планова проверка на инсталация за изработване
на керамични продукти – тухли.
• Комплексна проверка по контролната дейност – 11 бр. на:. Сторгозияпласт ЕООД/производство на
мебели от пластмаса/, Картекс ПАД/търговия с материали и стоки за ремонт и обзавеждане/, Виа Интеркар ООД, Плевен/автокомплекс "БМВ"/, Виа -Интеркар - 2007 ООД, Плевен/автокомплекс
"Тойота"/, Палфингер продукцион техник България/машиностроително предприятие/, Практикер
ЕООД/търговски обект/, Глобал Лубрикантс енд кемикълс ЕООД/Производство на масла гр. Плевен/,
Екобалкан ООД/Млекопреработвателно предприятие гр. Тетевен/, Линка ООД/Цех за производство на
гъби/, Силва ууд ЕАД/Производство на изделия от слоеста дървесина/, Явор-ДД ЕООД/Мебелно
предприятие гр. Тетевен/.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 44 обекта са направени 46 извънредни проверки, дадени са 7 предписания.
От тях:
• КПКЗ - "Панатела"ООД - извършена извънредна проверка във връзка с Приложение №4 от ЗООС.
• КПКД на “Савел” ЕООД гр. Троян.
• по жалби – 1 бр.;
• по сигнали – 1 бр.;
• по заповед на МОСВ – 2 бр.
• последващ контрол – 9 бр.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Планов текущ контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които я
замърсяват или увреждат в резултат на промишлена дейност на обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии. Извършени са 11 комплексни проверки и са дадени 23 бр. предписания.
Контрол върху качеството на атмосферния въздух.
Експерт от РИОСВ - Плевен взе участие в българо-румънска експертна среща за проблемите на КАВ по Долен
Дунав, състояла се на 13.12.2012 г. в гр. Турну Магуреле, Румъния. Представена беше презентация на РИОСВ Плевен за превишенията на нормите за КАВ в района на гр. Никопол през 2012 г. (амоняк, ФПЧ10). Направени
бяха предложения при възникване на трансгранично наднормено замърсяване с амоняк на въздуха в района на
гр. Никопол, след уведомяване от РИОСВ - Плевен румънската страна да предприема конкретни мерки за
намаляване на емисиите, вкл. временно намаляване на производствения капацитет на източника - химически
завод в гр. Турну Магуреле. Предложенията бяха включени в подписания двустранен протокол от срещата.

Във връзка с текущата оценка на КАВ:
Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през предходния месец
септември за 3 бр. автоматични станции (АС) за мониторинг – в Плевен, Ловеч, Никопол
Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (със
сравнителен анализ спрямо 2011 г. и графично представяне) за нивата на замърсяване с ФПЧ10 през
месец септември за автоматичните станции (АС) за мониторинг – в Плевен, Ловеч, Никопол.
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са протоколи за оценка на резултатите от 8 бр. месечни доклади за собствени
непрекъснати (автоматични) измервания на емисии на замърсители в атмосферния въздух, за месец
септември - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД.
Утвърдени са 8 бр. доклади за резултатите от собствени периодични измервания (СПИ) на
емисии на замърсители в атмосферния въздух на: Кооперация Обнова - емисии от от прах, въглеродни
оксиди, азотни оксиди, серни оксиди, ЛОС; Милвена ООД - емисии от прах, въглеродни оксиди,
азотни оксиди, серни оксиди; Балдим федерн ЕООД - прах; Плевен БТ АД - въглеродни оксиди,
азотни оксиди и серни оксиди; Брумо ЕООД - въглеродни оксиди, азотни оксиди и серни оксиди за
горивна инсталация и СН3 за пастьоризатор; Силвамаш ЕООД - въглеродни оксиди, азотни оксиди и

серни оксиди; Емос АД - прах, въглеродни оксиди, азотни оксиди, серни оксиди; Оранжерии Гимел
ІІ ЕООД - въглеродни оксиди, азотни оксиди, серни оксиди.
По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Извършени са шест планови проверки по спазване условията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ
на различни категории потребители на продукти за нанасяне на покрития от обхвата на наредбата на:
Строймат ЕООД - склад за търговия на едро с бои и лакове; САС-СМ ЕООД - склад за търговия на
едро с бои и лакове; Картекс П АД, Практикер ЕООД - търговия на дребно с бои и лакове, проверки в
рамките на КПКД; В и А Интеркар, сервиз BMW- автосервиз с автобоядисване; Плевен Инженеринг
АД - строителна фирма.
Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух:
Извършени са 7 проверки в: Ваптех АД - машиностроително предприятие; Ади ООД предприятие за преработка на слънчоглед; Елпром ЕМС АД - производство на електродвигатели;
-Технокороза АД - производство на метални конструкции; Олина 2000 ООД - предприятие за
преработка на слънчоглед; Милвена ООД - предприятие за преработка на кожи; Пътстрой-Ловеч
ЕООД - асфалтгобаза.
Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 842/2006 г. и Регламент
№ 1005/2009 г.
Направени са 5 бр. планови проверки на: топлофикация Плевен АД - командна зала на ТЕЦ;
Фешън груп ЕООД - шивашко предприятие; Кооперация Доверие - месодобив и месопреработване;
Лидл България - хипермаркет; Хипермаркет Технополис България АД – хипермаркет.
Становище до МОСВ относно:
- предложение за нов Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
флуорсъдържащи парникови газове;
- проверка на данни за 2011 г. за информационна система, съгласно чл. 29 от Наредба №
7/21.10.2003 г.
Проверки в обекти по прилагане на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване
емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз
на бензини- Направени са 2 бр. проверки на бензиностанции Терра 2000/ЕТ М. Михайлов/, б-я гр.
Червен бряг и Ромпетрол България АД, б-я с. Сопот.
Санкции по чл. 69 от ЗООС;
Направени са предложения за 2 санкции: Ваптех ЕООД – машиностроене и Милвена ООДобработка на кожи. Направени са 2 предложения за временноспиране на санкции на Олина 2000
ЕООД-маслобойна и Пътстрой-Ловеч ЕООД, асфалтобаза с. Г. Павликени.
Издадени са общо 3 предписания по ЗЧАВ: да се предприемат мерки за намаляване на
емисии. контролни измервания на емисии - 1 бр. и да се поставят етикети на инсталация с R-22 - 2 бр.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане
на ЗЗШОС:
Анализирани и приети 3 бр. доклади за резулатите от СПИ на шум за: Рубин АД - завод за
производство на амбалажно стъкло в гр. Плевен; Пилигрим 67 ЕООД - птицеферма в с. Горна
Митрополия, обл. Плевен; Еко Балкан ООД - предприятие за млекопреработка в гр. Тетевен.
Анализирани са резултати от 1 бр. протокол за извънпланово контролно измерване (КИ) на шум
(по сигнал) за Фиеста 13 ООД - предприятие за производство на сладкарски изделия в гр.
Плевен.
Не са констатирани превишения на граничните стойности за нива на шум в околната среда.
Участие в 2 Държавноприемателни комисии
Направление Води:
През месец декември в направление води са направени пет броя извънредни проверки от които:
един брой - последващ контрол, един брой за налагане на санкция за замърсяване на водни обекти,
един брой за намаляване на санкция и два броя за отмяна на санкция. Санкците по чл.69 от ЗООС са
преразгледани на основание представени протоколи от собствен мониторинг. Съставен е един акт за
не изпълнение на предписание по Закона за водите на "Асет мениджмънт България" ЕООД.

Направление ОХВ и оценка на риска:
Извършени са проверки на 5 обекта, от които планови проверки 2 бр., участие в КПКД и 2
бр.извънредни. Дадено е 1 бр. предписание за изготвяне на оценка на съхранение на ОХВ и смеси.
Съставен и връчен е 1 бр. акт за установено административно нарушение на чл.35, т. 15 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
Контрол по Регламент REACH : Извършена е проверка на 2 бр. потребители по веригата. Не са
констатирани нарушения на изискванията на регламента. През отчетния период е направен последващ
контрол на фирма относно изпълнение на дадени предписания- констатирано е че дружеството е
изпълнило дадените предписания.
Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси Извършен е контрол на 2 бр. обекта. Проверените обекти спазват общите изисквания за съхранение на
ОХВ и смеси, съгласно наредбата.
Дружествата към момента на контрола подготвят оценки на безопасността на тяхното
съхранение, съгласно изискванията на чл. 9, ал.1 на Наредбата за реда и начина на съхранение на
опасни химични вещества и смеси. Дадени са предписания за изготвяне на оценки по формата на
Заповед РД-288/2012г на МОСВ.
Контрол по изпълнение на условия в издадени разрешителни по чл.104 от ЗООС- извършена е
извънредна проверка - последващ контрол относно изпълнение дадени предписания от проверка на
предприятие с нисък рисков потенциал- петролна база на “Бент Ойл” АД. От направения преглед при
проверката се констатира, че операторът е изпълнил предписанията, а именно поддържат се
обваловките на резервоарите чисти, поставени са инструкции, указващи начина на работа с
инсталациите за пожарогасене на резервоарите, извършвана е проверка на инсталациите за
пожарогасене и охлаждане на резервоарите и документиране на оценката на управленската система за
безопасност.
На ЕТ “КУСИГИН – АСЕН АТАНАСОВ”, с. Галата е съставен и връчен акт за установено
административно нарушение за неизпъление на задължението за нотифициране на калциев
дихидроксид в Европейската агенция по химикали, съгласно изискванията на чл.40, параграф 1 и
параграф 3 от Регламент (ЕО) №1272/2008.
Направление Управление на отпадъците:
Съставени са 2 АУАН:
-"Костов" ЕООД, фирма извършваща дейности с отпадъци, с. Златна панега - за извършване на
нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, с влязло в сила НП 075/27.12.2012г. за 2000 лв.
-ЕТ Пластик -73 - Милко Христов, гр. Плевен производител на боза - за непредставени
документи, относмо информация за дейността по управление на отпадъците.
Извършени са 4 бр. проверки на търговски обекти, в качеството им на лица, които пускат на
пазара на територията на Република България полимерни торбички, 3 бр. проверки на дружества,
пускащи на пазара опаковани стоки. При проверки в големи търговски вериги се установи, че
пусканите от тях на пазара полимерни торбички са приведени в съответствие си изискванията на ПМС
239/01.10.2012г. За установените наличия на полимерни торбички с дебелина под 25 микрона в
търговска верига - на територията на град Плевен е изпратена покана за акт.
Извършени са 2 бр проверки на търговски вериги, във връзка с изпълнение на задълженията им
за разделно събиране на битови отпадъци, в това число отпадъци от опаковки и степента на развитие
на системите за разделно събиране.
Направление Превантивна дейност:
18.12.2012 г. – проверка на "Рубин" АД по условия в Решение по ОВОС № ПН 1-1/2008 г.
♦ Издадени са 1 решение по ОВОС № ПН 3-3/2012 на ИП "Изграждане на Галваничен участък 2
с две нови линии за галванизация на тръбни елементи на територията на производствена площадка на
"Никром - тръбна мебел" АД;
♦ Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
♦ Издадени са 3 решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС.

Направление Биоразнообразие и ЗТ:
През месец декември в РИОСВ - Плевен има постъпили 67 горскостопански програми и
план-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта.

Съставени наказателни постановления:
"Данов груп" ЕООД
гр.Тетевен

чл.200, ал.1,т.31
от ЗВ

1000 лв.

"Брумо" ЕООД
гр.Плевен

чл.34и, ал.15 от
ЗЧАВ

1000 лв.

"Сибир НМ-1"
ЕООД, гр.Тетевен

чл.200, ал.1, т.31
от ЗВ

1000 лв.

"Костов" ЕООД,
с.Златна Панега

чл.134, ал.1,т.2
от ЗУО

2000 лв.

Не е изпълнило предписания: да представи в
РИОСВ-Плевен разрешително за водоползване
от съществуващи водоизточници или договор с
В и К-Ловеч и да почисти утайтелната шахта от
генерираните утайки.
Дружеството, като оператор на инсталация
Чилър Montair, съдържаща и работеща с
флуориран парников газ-фреон R 134а, не е
представил в нормативно определен срок
годишен отчет съгласно чл.36 и чл.39,
приложение №6 от Н-ба за установяване на
мерки по прилагане на Регламент №842/2006г.,
относно някои флуорирани газове.
Не е изпълнило предписание: да представи в
РИОСВ-Плевен договор с В и К-Ловеч за
ползване на вода от водопроводната мрежа на
гр.Тетевен и договор с Общината за заустване н
аотпадъчните води.
Дружеството , извършва нерегламентирано
изгаряне на неопасни отпадъци /събрани
стартери от разкомплектоване на коли/.

