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

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 105 проверки на 102 обекта, дадени
са 44 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 57 обекта са направени 60 планови проверки, дадени са 36 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

•
•
•
•

На 45 обекта са направени 45 извънредни проверки, дадени са 8 предписания.
От тях:
по сигнали – 15 бр.;
по искане на МВР/прокуратурата – 1 бр.;
последващ контрол – 22 бр.;
други –7 бр. в т. число проверки, съвместно с други проверки в региона и във връзка с искане
по параграф 7 от ЗЗТ.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През отчетния период са извършени 10 бр. планови комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда. Дадени са 20 бр. предписания за привеждане на дейността в
съответствие с нормативните изисквания.
Планови проверки по КПКЗ:
• "Трояинвест” ООД,гр. Троян, /инсталация за интензивно отглеждане на свине/;
• “Троямекс” ООД, с. Дълбок Дол,общ.Троян, обл. Ловеч, /инсталация за интензивно отглеждане
на свине/.
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
Издадени са 2 бр. предписания до кметовете на общини Плевен и Ловеч относно мерки за намаляване нивата на
ФПЧ10;
Изготвени са 10 бр. писма до дружествата, стопанисващи големи неподвижни източници на емисии, за
представяне на инвентаризационни карти за 2014 г.

Изготвени и представени в МОСВ и ИАОС:
• месечна информация за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и осъществени дейности от
РИОСВ за намаляването им.
Информацията е публикувана е на интернет-сайта на РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с
предходни периоди, с графично и таблично представяне на данните.
Изготвено предложение за налагане на текуща санкция по чл.69 от ЗООС, за превишени НДЕ във въздуха на
РУБИН ТРЕЙДИНГ ООД – завод за производство на амбалажно стъкло в гр. Плевен

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ - на „Златна Панега Цимент” и
„Топлофикация Плевен” ЕАД.
Получени са и са проверени 4 бр. доклади от собствени периодични измервания от 29 бр. източници на
емисии.
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:
За периода са извършени 5 бр. проверки, в т. число: 3 бр. индивидуални и 2 бр. в рамките на
комплексни проверки. От направените проверки: 4 бр. са планови, 1 бр. е извънредна за последващ
контрол по сигнали.

Извършени са проверки в две асфалтобази и са възобновени текущи санкции по чл. 69в от ЗООС за
замърсяване с прах над допустимите норми.
Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведени са 3 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата 7/2003г.
рамките на КПКД.
Предложени са за утвърждаване 8 бр. планове за управление на разтворителите.
Издадено е 1бр. удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности
разтворители от обхвата на приложение 1 на Наредба 7/2003г. Една инсталация е
регистъра по чл.30л от ЗЧАВ.
Проведени са 2бр. проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а
вносители на продукти за нанасяне на покрития.
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Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”:
Анализирани са 6 бр. Годишни доклади за изпълнение на КР, от които 2 бр. върнати за преработка.
Участие в 1 бр. проверки за изпълнение на условия в Решение по ОВОС

Проверки по сигнали и жалби за спазване изискванията на ЗЧАВ
1 бр. извънредна проверка за последващ контрол по сигнал за запрашаване на въздуха в района на
асфалтобаза.
Издадени предписания при всички проверки: общо 8 бр. предписания, в това число:
2 бр. за представяне на допълнителна информация за изпускащи устройства, във връзка с предстояща
реорганизация на производствена дейност;
5 бр. за корекция на планове за управление на разтворители;
1 бр. за представяне на счетоводна информация за доказване на данни в ПУР.
Участия в Държавни приемателни комисии – 3 бр.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Извършени са 3 бр. проверки с контролен мониторинг на шум в околна среда, в рамките на проведени
комплексни проверки. От тях 2 бр. са планови и 1 бр. по сигнал за денонощен шум от площадката на
„Калинел” ЕООД – предприятие за производство на нетъкан текстил в гр. Троян.
Дадено е 1 предписание за провеждане СПИ на шум през вечерен и нощен период.
Изготвени 3 бр. писма до оператори, за приемане доклади за СПИ на шум и заключения относно спазване на
граничните нива.

Изготвени са 10 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО и ОВОС.
Анализирани са и приети 6 бр. Годишни доклади за изпълнение на КР – част шум.
Направление “Опазване на водите”:
През м. май са направени 6 бр. планови проверки, от които: 1 бр. проверка на обект формиращ
отпадъчни води и подлежащ на задължителен мониторинг, участие в 4 бр. комплексни проверки по
контролната дейност и, участие в 1 бр. проверка за изпълнение на условия от решение за преценяване
необходимостта от ОВОС. Направена е 1 бр.извънредна проверка - последващ контрол по изпълнение
на предписание във връзка с постъпил сигнал. При проверките е дадено предписание. Направени са 3
бр. предложения по реда на чл.69 от ЗООС , от които 1 бр. предложение за отмяна на санкция и 2 бр.
предложения за налагане на текуща санкция.
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
Извършени са общо 4 бр. планови проверки по спазване на изискванията на законодателството
по химикали и контрола на риска от големи аварии, от които 1 бр. индивидуална, 2 бр. КПКД и 1бр.
проверка на обект с нисък рисков потенциал по реда на Глава 7, раздел І от ЗООС. Дадени са общо 5
бр. предписания. По спазване на изискванията на Регламент REACH са извършени проверки на 1
вносител и 1 потребител по веригата , съгласно определенията на регламент REACH. Дадени са 2бр.

предписания за предоставяне на информация за извършван внос на химикали. Няма констатирани
нарушения при направените проверки. По спазване на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС,
комисията по чл.157а проведе планов контрол на обект с нисък рисков потенциал Метекно България
АД. Дадени са предписания за ограничаване на достъп до резервоар и поставяне на събирателна вана
за разливи. 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 м. май са извършени общо 46 проверки по управление на отпадъците, от които 26 бр.
планови и 20 бр. извънредни. При проверките са дадени 19 бр. предписания. В рамките на плановия
контрол са извършени проверки и за чистотата на населените места и пътищата от републиканската
пътна мрежа. От извършените извънредни проверки, 1 бр. е по искане на МВР за осъществяване на
съвместни проверки на лица, извършващи дейности с ОЧЦМ, 3 бр. - по подадени сигнали за
нерегламентирано замърсяване с отпадъци и за дейности с ИУМПС без разрешение по чл.35 от ЗУО,
16 бр. - за осъществяване на последващ контрол.
Съставени са 2 бр. АУАН: на "Кар Колор Център", извършващо дейности с ИУМПС извън
разрешената площадка и на физическо лице за дейности с ИУМПС. Изпратени са 5 бр. покани за
съставяне на АУАН във връзка с констатирани при проверките нарушения на екологичното
законодателство - дейности с ИУМПС извън разрешените площадки, неизпълнение на предписания и
др.
По компонент почви са извършени общо 5 проверки (4 планови и 1 извънредна проверка последващ контрол). Взехме участие в 2 заседания на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД
Земеделие -Плевен и в ОД земеделие-Ловеч, както и в 1 комисия за рекултивация на минен обект
(кариера). Прегледани са коригирани ГДОС за 2014 г. (забележки във вътрешни становища по
компонент почви ) на обекти с комплексни разрешителни (КР). Във връзка с процедури по ОВОС са
изготвяни вътрешни становища по компоненти почви и Земни недра.
Дирекция “Превантивна дейност”:
През периода в РИОСВ – Плевен са издадени:
- 1 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 4 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО;
- 12 бр. решения по ЗБР (в т.ч. чл. 18, чл. 20, чл. 28 и § 2 от Наредбата за ОС)
- 9 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС;
- 105 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС (42 бр. изготвени от направление
ЕО и ОВОС“);
- 21 бр. крайни писма, че не може да се проведе процедура (по мярка 4.1. от ПРСР);
- 10 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и
неточности по процедурите;
- 7 бр. писма до БДУВДР за консултации – получени 5 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;
- 9 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) – получени 9 становища по отношение на
степента на значимост на въздействието на риска за човешкото здраве;
- 17 други писма (смяна на възложител, удължаване срокове, МОСВ и др.);
Извършени са 2 планови и , извънредна проверки, по сигнал, участие в 2 ДПК
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
Направена е проверка на "Напоителни системи" ЕАД Клон Среден Дунав - гр. Плевен, земл. с.
Трънчовица, общ. Левски във връзка с изпълнение на условия, дадени с ПАМ за ЗЗ "Обнова"
BG0002096. Предписанията са изпълнени.
Направена е проверка на Защитена зона BG0002091 "Остров Лакът" във връзка със спазване на
режима на забраните.

Направена е проверка на ТП Държавно горско стопанство - Никопол, във връзка с провеждане на сеч
в радиус 300 м около гнездо на Морски орел /Haliaeetus albicilla/ на о-в Лакът, в границите на ЗЗ
"Остров Лакът", във връзка с последващ контрол на ПАМ. Няма нарушения.
Направена е проверка в землището на с. Жернов, община Никопол по Сигнал, вх. № ОИК-351/30.04.2015 г.
Съставен е 1 бр. АУАН за неспазване на условие в Решение по ОС - превишено ползване на
дървесина в землището на с. Брестово, Деветашко плато BG0000615 във връзка със сигнал ОИК-335/2015 г..
Издадена е заповед за преустановяване на сечи в землището на с. Малиново, за предотвратяване на
нарушение -неспазване на условие в Решение по ОС - превишено ползване на дървесина в землището
във връзка със сигнал ОИК-3-35/2015 г.
Направена е проверка на Резерват "Милка" и Защитена територия-защитена местност "Дългата барапаметника" относно спазване на режима на забраните. Направена е проверка на Природна
забележителност "Чернелка" във връзка със искане на съгласуване на дейност по почистване на
екопътеката.
Направени са проверки на Община Ловеч и Община Плевен, във връзка с последващ контрол за
изпълнение на предписания съответно за природна забележителност "Деветашка пещера" и Защитена
местност "Булин дол". Предписанията са изпълнени.
Проверени са 3 бр. защитени дървета в с. Беглеж. Нарушения не са констатирани.
Направена е проверка на Българско дружество за защита на птиците, гр. София за изпълнение на
условията, посочени в Разрешително №628/2015 г. на МОСВ по отношение на Морски орел
/Haliaeetus albicilla/, на остров Милка.
Изпратен е защитен вид от Приложение №3 на ЗБР-1 екземпляр от вида Домашна кукумявка от гр.
Плевен, обл. Плевен в Спасителен център-Стара Загора.
Направена е проверка на Пещера Мандрата (Чавдарска пещера) по сигнал за безпокойство на
прилепи (Защитени видове от Приложение №3 на ЗБР) - влизане с автомобили в пещерата и палене
на огън. в момента на проверката нарушения не са констатирани.
Направени са 8 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви. Три от проверките е по сигнали
за изкупуване на охлюви в гр. Летница в забранен период и в необявени в РИОСВ - Плевен пунктове.
Съставен е 1 бр. АУАН.
Направени са 9 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове и хладилни бази. 4 бр. от проверките са
по сигнал за пунктове, необявени в РИОСВ - Плевен и изкупуващи билки без издадено позволително
за ползване. Съставен е 1 бр. АУАН.
- Постъпили са 89 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи
провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Обект

НП, лв.

Нарушена
разпоредба

ФЛ, гр.Севлиево

700

чл.31, ал.14
от ЗБР

ФЛ, гр.Троян

500

чл.31, ал.14
от ЗБР

ФЛ, гр.София

500

чл.31, ал.14
от ЗБР

Описание на нарушението
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 предвидено в План-извлечението
Като възложител на ГСП, съгласно ЛУП на ДГС-Тетевен,
2007г. За която има издадено Решение за ПОВОС, не е
изпълнил условие в същото решение, а именно: Да не се
превишава ползването, предвидено в ГСП.
Като възложител на ГСП, съгласно ЛУП на ДГС-Тетевен,
2007г. За която има издадено Решение за ПОВОС, не е
изпълнил условие в същото решение, а именно: Да не се
превишава ползването, предвидено в ГСП.

В качеството си на кмет на с.Каменец, не е извършил
контрол върху дейностите, свързани с образуването,
съхраняването, транспортирането и третирането на битови
отпадъци на територията на населеното място, като
оправомощен от кмета на общ.Пордим да извършва
контрол съгласно разпоредбите на чл.19 от ЗУО
Не е предал ИУМПС на площадка за съхраняване или в
център за разкомплектоване на ИУМПС. В двора на имота
се съхраняват 13бр. ИУМПС в различна степен на
разкомплектоване, както и компоненти и части от ИУМПС.
Няма издадено разрешение по чл.35 от ЗУО

кмет на с.Каменец

1400

чл.112, ал.1,
т.1 във вр.
чл.151, ал.1
т.4 от ЗУО

ФЛ

600

чл.133, ал.1,
т.3 от ЗУО

12000

чл.9а, ал.1
във вр.
чл.34е, т.2 от
ЗЧАВ

Превишило е за календарната 2014г. Нормата за общи
емисии на летливи орг. Съединения /ЛОС/ при дейността
си "производство на фармацевтични продукти“

1400

чл.151 ал.1
във вр. чл.112
ал.1 т.1 от
ЗУО

Не осъществил контрол на дейностите , свързани с
образуване, съхраняване, транспортиране, третиране на
битови отпадъци н територията на населеното място и е
допуснал нерегламентирани замърсявания с битови
отпадъци.

"Софарма" АД - обект
с.Врабево

кмет на
с.Градежница

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА

