ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец март 2015 г.

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 126 проверки на 123 обекта, дадени
са 60 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 73 обекта са направени 75 планови проверки, дадени са 39 предписания..
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 51 обекта са направени 51 извънредни проверки, дадени са 21 предписания.
От тях:
 по жалби – 2 бр.;
 по сигнали – 10 бр.;
 по заповеди на МОСВ – 8 бр.
 по искане на МВР/прокуратурата – 4 бр.;
 последващ контрол – 3 бр.;
 други – 24 бр. в т. число 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 на паднали дървета и др.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През отчетния период са извършени 8 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или
фактор на околната среда. Дадени са 13 бр. предписания за привеждане на дейността в съответствие с
нормативните изисквания.
Проверки по КПКЗ:
 Елмаз” ООД,- инсталация за изработване на керамични продукти - тухли - планова проверка
 “Нора” АД, гр. Ловеч, об. Ловеч, инсталация за производство на метилови естери - планова
проверка
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
- Възложено и координирано с РЛ – Плевен при ИАОС, извънпланово индикативно контролно
измерване на показателите за КАВ (имисии) в района на предприятие за преработка на отпадъчни масла
„Полихим-СС” ЕООД, гр. Луковит, във връзка с жалба на граждани до Парламентарна комисия по ОС.
Резултатите са анализирани и изпратени в МОСВ.

- Изготвени и представени в МОСВ и ИАОС информации във връзка с периодична оценка на
състоянието на КАВ:
Информация за концентрациите на ФПЧ10 за предходния месец 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.
Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Съставени и връчени са 2 бр. АУАН за непроведени СПИ на емисии, на: „Българска захар 2002” ЕАД и
„Балкан Паркет” ООД.

Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния месец - на
„Златна Панега Цимент” и „Топлофикация Плевен” ЕАД.
Утвърдени са 2 бр. годишни доклади за резултатите от СНИ на посочените оператори, изготвени са 9 бр.
протоколи за оценка на резултатите от годишните доклади за СНИ.

Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:
За периода са извършени 4 бр. проверки, в т. число: 2 бр. индивидуални и 1 бр. в рамките на
комплексни проверки и 1 извънпланова по условия на комплексно разрешително. От тях 1бр. по

процедури за налаганве на ПАМ на основание чл. 158, т. 4, чл. 159 и чл. 160 от Закона за опазване на
околната среда
Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведени са 7 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а в т.ч. 4
бр. в рамките на КПКД и 3 бр. индивидуални проверки. Три от тях са в производствени обекти,
работещи с продукти за нанасяне на покрития от обхвата на наредбата, 4 бр.са в търговски обекти в
т.ч. един вносител. Направена е 1 бр. извънредна проверка по спазване изискванията на Наредба
7/2003г. с цел проверка на достоверността на декларирана консумация на разтворители за 2014г.
Предложени са за утвърждаване 4 бр. планове за управление на разтворителите.
Издадено е 1 бр. удостоверение за вписване на промяна в обстоятелствата и 1бр. удостоверение
за регистрация на инсталации, извършващи дейности с органични разтворители от обхвата на
приложение 1 на Наредба 7/2003г. Една инсталация е заличена от регистъра по чл.30л от ЗЧАВ.
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 3 бр. индивидуални планови проверки и 1 бр. в рамките на комплексна проверка.
Обработват се и анализират годишни отчети за използваните вещества, нарушаващи озоновия слой и
флуорсъдържащи парникови газове от оператори. Изготвен е годишен отчет за 2014 г. за МОСВ
относно вещестата подлежащи на контрол па двете наредби.
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” 3 бр. проверки на условия в КР.
Извършени са 2бр. извънредни проверки. в „Полихим-СС”ЕООД, гр.Луковит по спазване на условие 9
и условие 12 в КР 440Н/2015г
Една проверка на предприятие за производство на керамични изделия на „Старт Керамик” ЕООД
Проверки по сигнали и жалби за спазване изискванията на ЗЧАВ
1бр. извънредна проверка по сигнал за миризма на амоняк в района на хладилна база в гр.Летница;
2 бр. извънредни проверки по сигнал за запрашаване на въздуха в гр.Долна Митрополия;
Издадени са общо 15 бр. предписания, в това число:
1 бр. за проучване и докладване на възможностите за улавяне и пречистване на емисии на
прахообразни материали;
1 бр. - за въвеждане на месечна отчетност за консумация на разтворители за 2015г.;
2 бр. – за представяне на счетоводна информация за консумирани разтворители и пуснати на
пазара продукти за нанасяне на покрития;
1 бр. – корекция на заявление за вписване на промяна в обстоятелствата;
1 бр. – провеждане на СПИ на ЛОС;
2 бр. – за организиране на емисиите, с писмо във връзка със сигнал срещу дейности по третиране на
отпадъци в с. Зл.Панега.
2 бр. – на Община Д. Митрополия за предприемане на подходящи сезонни мерки за намаляване нивата
на прах във въздуха и за представяне в РИОСВ на изготвената актуализирана общинска програма по чл.79 от
ЗООС.
4 бр. – с писма до кметовете на общини Искър, Луковит, Никопол и Ябланица, с дадено предписание в
срок до 6 месеца да изготвят и представят в РИОСВ актуализирани общински програма по чл.79 от ЗООС.

1 бр. – да се представят в РИОСВ-Плевен технически досиета но климатични системи.
Участия в Държавни приемателни комисии – 1 бр.
Приемане на бензиностанция след основен ремонт. ОАбектът е приет при спазени условия за 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.

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
През отчетния месец не са извършвани планови проверки и контролен мониторинг на шум в
околна среда, поради неподходящи за методиката метеорологични условия.
Изготвени са 4 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО и ОВОС.
Други вредни физични фактори
На 20.03.2015 г. експерт от РИОСВ Плевен взе участие в заседание на Областен
координационен съвет – Ловеч по изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието
на радон в сгради върху българското население 2013 – 2017 г.
Направление “Опазване на водите”:
През м. март са направени 10 бр.планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и
подлежащи на задължителен мониторинг през 2015 г. Направени са 5 бр.извънредни проверки, от
които: 2 бр. проверки по сигнал, 2бр. проверки на обекти с текуща санкция по чл.69 от ЗООС, 1
бр.проверка на речни легла в общ.Кнежа. При проверките са дадени 3 бр. предписания. Направено е
предложение за намаляване текуща санкция на Авис ЕООД. Размера на санкцията на Литекс моторс
АД се запазва. Експертите от направлението са участвали в 1 бр. ДПК на строеж за реконструкция на
водопроводна мрежа на с.Гложене , общ.Тетевен, в междуведомствени комисии по Заповед на Кмета
на община Ябланица и община Ловеч за проверка състоянието на водни обекти в регулацията на
населените места на територията на съответната община. Участвали са в междуведомствена комисия
за проверка състоянието на мостови съоръжения на водни обекти на територията на община Тетевен.
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
Извършени 2 бр. планови проверки по спазване на изискванията на законодателството по
химикали чрез участие в КПКД. По спазване на изискванията на Регламент REACH са извършени
проверки на 1бр. потребител по веригата 1 бр. потребител по веригата, извършващ "внос" чрез ИП.
Няма констатирани нарушения при направените проверки. Взето е участие в извънредна проверка на
обект с КР. През март е съставен 1 бр. АУАН за нарушение на чл.166, ал.3 на ЗООС за неизпълнение
на дадени предписания . На 17.03.2015 г. представляващата дружеството или упълномощено от нея
лице не се яви за съставяне на акта, поради което актът е съставен в нейно отсъствие на основание
чл.40, ал.2 от ЗАНН. 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 47 проверки, от които 30 бр. планови и 17 бр.
извънредни. При проверките са дадени 32 бр. предписания. От извършените извънредни проверки, 8
бр. са в изпълнение на Заповед РД-114/12.02.2015 г. на МОСВ, касаеща контрол за наличие на
нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките на териториите
на 8 общини; 3 бр. са по искане на МВР във връзка с констатирани нерегламентирани дейности с
отпадъци, 1 бр. по искане на Митническо бюро Плевен за осъществяване на контрол на трансграничен
превоз на отпадъци, 2 бр. - по жалби и сигнали, 2 бр. - последващ контрол, 1 бр. по заявление за
издаване на разрешение за дейности с отпадъци.
Съставени са 4 бр. АУАН, от които 2 бр. на физически лица, извършващи нерегламентирана
дейност с отпадъци от черни и цветни метали, 1 бр. за неводене на отчетност, 1 бр. - за неизпълнение
на предписание.
По компонент почви през м. март взехме участие в 1 заседание на комисията по
чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие -Ловеч. Един сигнал за наличие на миризма на природен газ от
сондажа в с. Деветаки, общ. Ловеч беше изпратен на Областна администрация - Ловеч за
предприемане на действия за компетентно решаване на проблема. След получен протокол с
констатации, с цел предотвратяване на непосредствена опасност за живота и здравето на хората и
замърсяване на компонентите на околната среда, РИОСВ-Плевен даде предписание за предприемане
на действия по обезопасяване на неизползваемия сондаж И-Е-2 за добив на природен газ в землището
на с. Деветаки, община Ловеч с конкретен срок, изпълнението на което ще бъда проследено след
изтичане на срока. Във връзка с Постановление от Районна прокуратура - гр. Никопол относно жалба
за отглеждане на животни и замърсяване на улица с оборски тор в с. Брест, общ. Гулянци, беше

извършена съвместна проверка с участието на представител на община Гулянци. Дадено е
предписание за осигуряване на водонепропусклива площадка за временно съхранение на формирания
при животновъдната дейност торов отпад съобразно броя на отглежданите животни, за период от 6
месеца. След изтичане на срока по предписанието ще бъде извършен полследващ контрол за
изпълнението му.
Дирекция “Превантивна дейност”:
През периода в РИОСВ – Плевен са издадени:
- 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 3 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО
- 1 бр. решение за допълване на решение № ПН 43 ПР/2014
- 28 решения по ОС по ЗБР (в т.ч. 1 бр. по АПК)
- 129 бр. крайни писма-преценки по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС (в т.ч. 66 от н-е „ЕО и ОВОС);
- 65 бр. крайни писма, че не може да се проведе процедура (кандидатстване по мярка 4.1. от ПРСР
2015 – 2020)
За направление "ЕО и ОВОС":
- 2 бр. писма за оценка качеството на Доклад за ОВОС (1 процедура РИОСВ, 1 процедура МОСВ);
- 2 бр. становище по Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС и консултации по Доклад за
ЕО;
- 5 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от ЕО – 1
бр., преценяване необходимостта от ОВОС – 3 бр.);
- 8 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в обхвата
на глава 6 от ЗООС;
- 11 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и
неточности по процедурите;
- 6 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;
- 2 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;
- 6 други писма (смяна на възложител, удължаване срокове, МОСВ и др.);
Извършени 12 планови и 2 извънредна проверки, по сигнал, вкл. последващ контрол и планова
проверка по документи, участие в 1 ДПК.
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
Извършена е извънредна проверка на природна забележителност "Деветашка пещера" (по сигнално
писмо). Дадени са 7 предписания с писмо на Община Ловеч с цел спазване и предотвратяване на
нарушения на забраните, определени със заповед.
Извършени са 3 бр. планови проверки в защитена зона BG0000181 "Река Вит" във връзка с
предписания дадени като принудителна административна мярка със Заповеди № РД 0582/31.10.2014 г.,
№ РД 0583/31.10.2014 г., № РД 0584/31.10.2014 г. (да не се използва като обработваема земя 3 бр.
поземлени имоти, земл. гр. Долни Дъбник с начин на трайно ползване "пасище"). Предписанията са
изпълнени.
Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени зони "Велчево" BG0002111, в землището на с.
Скандалото, и “Априлци” BG0002110, в землището на кв. Зла река, гр. Априлци, за спазване на
режима, определен със заповедите за обявяването им. Ще се предприемат действия във връзка с
констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване на двете защитени
зони.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Решение ПН 026-ОС/2013 г., с
което е съгласувана ГСП за ПИ №№ 121.84, 121.104, с. Борима. Установено е, че са проведени сечи в
имотите по §78 от Закона за горите, а не по съгласуваната с Решението ГСП.
Съставени са 8 бр. АУАН за неспазване на условия в Решения по ОС, с които са съгласувани
Горскостопански програми.

Извършена е 1 бр. извънредна проверка във връзка с постъпило в РИОСВ - Плевен инвестиционно
предложение за създаване на трайни насаждения в землището на с. Загражден, попадащи в защитена
зона "Карабоаз" BG0000335.
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на Община Плевен в качеството й на компетентен орган за
издадени разрешения за строеж в съседен имот на имот със защитено дърво в центъра на гр. Плевен.
След проверката възложителят на инвестиционното предложение е подал в РИОСВ - Плевен
Уведомление по реда на Наредбата за ОС.
Извършени са 1 бр. планова (на група от 30 бр. защитени крушови дървета, в местност "Койбаре",
землище с.Къшин, общ. Плевен), 7 бр. извънредни проверки на защитени дървета в землището на с.
Садовец и 1 бр. извънредна проверка на защитено дърво летен дъб в землището на с. Рибен, общ. Д.
митрополия, паднало върху пътя с. Рибен - с. Подем. Предприети са действия за заличаване на
установените невъзстановимо увредени защитени дървета.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки във връзка с изпращане на екземпляри от защитени
видове от Приложение №3 на ЗБР- Бухал и Бял щъркел, в Спасителен център-Стара Загора.
Извършена е извънредна проверка по Разрешително №615/2015 г. на МОСВ за преместване на
щъркелово гнездо в с. Градина. Гнездото не е преместено.
Извършени са 3 бр. извънредни проверки на препариран екземпляр от защитен вид от Приложение
№3 на ЗБР (Синявица), находящ се в р-т "Двете сърнета" в ЗМ "Кайлъка", гр. Плевен, на видове,
включени в Приложенията на Регламент 338/97, находящи се на Пазар за животни в гр.Троян, обл.
Ловеч, ул."Опълченска" №3, както и на екземпляр (кожа) от вида Лъв /Panthera leo/, включен в
Приложение В на Регламент 338/97, находящ се в хотел "Априлци", гр. Априлци, кв. Ново село,
ул."Чуклата" №7. Съставен е 1 бр. АУАН за излагане на публично място на екземпляр от защитен вид
(Синявица).
- Постъпили са 81 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения,
предвиждащи провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Обект

НП, лв.

Нарушена
разпоредба

Описание на нарушението

100

чл.162, ал.1
от ЗООС

700

чл.31, ал.14
от ЗБР

500

чл.31, ал.14
от ЗБР

Като ползвател на Пи не е взел мерки за предотвратяване
на вредни изменения, застрашаващи почвата по см. На §
1, т.16, буква "в" от ДП на ЗООС, изразяващи се във
физическа деградация - последици от изгаряне на
стърнища и растителни остатъци.
Като възложител на План-извлечение за което има
издадено Решение за преценяване на вероятната степен
на отрицателно въздействие, не е изпълнил условие в
същото Решение, а именно: Да не се превишава
ползването на широколистни видове
Като възложител за План-извлечение съгласно ЛУП на
ДГС-Ловеч, за което има издадено Решение за ПОВОС не
е изпълнил в същото решение, условие именно: Да не се
превишава ползването предвидено в план-извлечение.

500

чл.31, ал.14
от ЗБР

Като възложител на ГСП за имоти в с.Врабево, за които
има издадено Решение за ПОВОС не е изпълнил условие
в същото Решение да не се превишава ползването в ГСП.

500

чл.31, ал.14
от ЗБР

Като възложител на ГСП за имоти в с.Врабево, за които
има издадено Решение за ПОВОС не е изпълнил условие
в същото Решение да не се превишава ползването в ГСП.

Физическо лице

Физическо лице

Физическо лице

Физическо лице

Физическо лице

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

