ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец юли 2011 г.

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На проверените 73 обекта са направени 77 проверки и са дадени 96 предписания.
От тях:
• Комплексни проверки по контролна дейност – 3 бр, на които са дадени 23 предписания.
• Направени проверки по комплексно разрешително на 2 обекта, дадени 3 предписания.
• Проверки по ОВОС – на 2 обекта, дадено предписание.
• Съвместни проверки на 3 бр. обекти.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На проверените 26 обекта са направени 27 проверки, дадени са 29 предписания.
От тях по жалби – 3 бр.; по сигнали – 2 проверки; по писма на МОСВ – 4 бр.
В това число направена извънредна проверка по КПКЗ на Рафинерия Плама.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Контрол върху качеството на атмосферния въздух.
Във връзка с текущата оценка на КАВ:
- Изготвена е месечна справка за концентрациите на ФПЧ10 в АС Плевен, Ловеч и Никопол за
месец юни 2011 г. Справката е представена в МОСВ и ИАОС.
- Изпратени са в ИАОС анализирани и допълнени регистрационни карти от големи неподвижни
източници на емисии, от 8 бр. оператори
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
- Анализирани и утвърдени са 13 бр. годишни доклади за 2010 г. от проведени СНИ на
"Топлофикация - Плевен" ЕАД, "Златна Панега Цимент" АД, "Холсим" Ад - завод Плевен.
- Изпратено е писмо до "Златна Панега Цимент" АД за допълване на годишен доклад за
проведените СНИ през 2010 г. на Пещ № 4.
- 2 бр. утвърдени доклади от СПИ ("Д.Дебеляшки"ЕТ, "Балканфарма - Троян"АД)
Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. - Съставена санкция на "Звезда" АД - Д.
Митрополия за превишени норми на допустими емисии на вредни вещества - прах и въглероден оксид,
изпускани в атмосферния въздух за периода 17 януари-13 юни 2011 г..
Издадени са общо 14 бр. предписания по компонент "въздух”.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници
- Анализирани са резултати и са издадени заключения за 7 бр. контролни измервания на шум от
РЛ - Плевен
- Приет е 1 бр. доклад от проведено СПИ на шум от промишлен източник.
- Извършена е 1 бр. извънредна проверка по писмен сигнал (жалба) съвместно с РЛ - Плевен и
Община Левски.
- Съставен е 1 бр. констативен протокол и 1 бр. акт за административно нарушение превишаване граничните стойности за нива на шум, на "МИЛКАНА" ООД гр. Плевен
Издадени са общо 2 бр. предписания по фактор "шум".
Във връзка с прилагане изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на
Регламент (ЕО) № 842/2006 г. и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент ЕО №
1005/2009 г.са извършени 5 планови проверки и са дадени общо 3 предписания.
Във връзка с изтичане на периода за ползване на временни документи за правоспособност –
04.07.2011 г. и влизане в сила задължителното ползване на постойянни документи за правоспособност
за хладилни техници е направено прессъобщение, публикувано на страницата на РИОСВ-Плевен.
Направени са 2 проверки на бензиностанции - по прилагане на Наредба № 16 за ограничаване
емисиите от летливи органични съедивнения при разтоварване и съхранение на бензини. Дадено е
предписание:

Направление Води:
През месец юли в сектор ВОДИ акцента на проверките бе насочен към обектите от
задължителния мониторинг съвместно с представителите на ИАОС - регионалната лаборатория.
Проверени са всички работещи към момента обекти.
Извършени са 16 броя планови проверки по изпълнение на издадените разрешителни за
заустване на отпадъчни води.
Извършени са три броя извънредни проверки от които две по жалби и една по сигнал.
Направени са 16 броя предписания.
Направление ОХВ и оценка на риска:
Проверени са 3 обекта по прилагане на Регламент REACH - един вносител, един потребител по
веригата и един дистрибутор.
Дадени са предписания за представяне на актуална справка за химикали, съхранение на
химикали по ИЛБ, изискване на информация от ИП за извършена същинска регистрация през 2010 на
веществата, влизащи в състава на смесите.
Изпратена е покана за акт на фирма ЕТ "Тодор Петков- ТИП 24", гр. Червен бряг за
неизпълнение на задължението за нотифициране на произвежданото вещество калциев дихидроксид
Направена е проверка на производител на детергенти по прилагането на Регламент 648/2004 г.
Не е установено нарушение.
Направление Управление на отпадъците:
Съставен е акт на Кооперация "Обнова", с. Черни Осъм за не водене на отчетност по чл.25 от ЗУО
съгласно изискванията на Наредба № 9.
Извършена е съвместна проверка на "Метал-Инвест-София" ЕООД от експерти от РИОСВ Плевен, В.
Търново и Русе, касаеща изпълнение условия на издадено разрешение за дейности с отпадъци.
Изпратена е покана до дружеството за съставяне на АУАН.
Съвместната проверка на "Златен Лъч" ООД, Плевен, площадка Долни Дъбник е трансформирана в
комплексна.
Направление Биоразнообразие и ЗТ:
В РИОСВ - Плевен са постъпили 127 уведомления за сеч на гори.
През месец юли 2011г. в РИОСВ Плевен са донесени 6 бр. птици които са защитени видове от
Приложение №3 от Закона за биологичното разнообразие.На основание чл.39 (2) т.2 от Закона за
биологичното разнообразие 5 бр. от птиците - чухал, 2бр. бял щъркел, червеногърба сврачка, малък
воден бик са изпратени за лечение и отглеждане в Спасителен център гр. Стара Загора,а 1 бр.чухал на
основание чл.39 (2) т.1 от Закона за биологичното разнообразие птицата се пуска на свобода.

Съставени наказателни постановления за месец юли 2011 г. в РИОСВ - Плевен:
Наказателно Обект
постановление, лв.

Причина

300 лв.

Милко Йотов Нечев

1 000 лв.

Държавна
психиатрична
болница,
с.Карлуково,
общ.Луковит
“Софарма”АД,
гр.София – за
площадка с.Врабево,
общ.Троян

Отсякъл е 13 бр. дървета в ПИ №040017, землище
с.Садовец, общ.Долни Дъбник (който попада в границите
на ЗЗ “Студенец”) в нарушение на забраната в заповедта за
обявяване на защитената зона
Извършено е премахване на дървесна и храстова
растителност в поземлени имоти (попадащи в ЗЗ
“Карлуковски карст”), което е в нарушение на забраната в
заповедта за обявяване на защитената зона

8 000 лв.

Дружеството е превишило за календарната 2010г. нормата
за общи емисии на летливи органични съединения при
осъществяване на дейността “производство на
фармацевтични продукти”

10 000 лв.

“Лесопласт”АД,
гр.Троян

15 000 лв.

“Ваптех”ЕООД,
гр.София – за обект в
гр.Плевен

6 000 лв.

“Ваптех”ЕООД,
гр.София – за обект в
гр.Плевен

2 000 лв.

Кооперация
“ОБНОВА”, с.Черни
Осъм, общ.Троян

1 000 лв.

“Милкана”ООД,
гр.Плевен

2 000 лв.

“Балканфарма –
Троян”АД, гр.Троян

Дружеството е в неизпълнение на Условие 10.1.3.1. от
издаденото им от изпълнителния директор на ИАОС
комплексно разрешително
Дружеството е представило План за управление на
разтворителите за 2010г. след нормативно определения
срок за това – до 31.03.2011г. ПУР-а е представен на
20.04.2011г.
Дружеството е превишило за 2010г. нормата за
неорганизирани емисии на летливи органични съединения
за извършвана от тях категория дейност “други покрития,
включително върху метал, пластмаса ……”
Кооперацията не води отчетност на отпадъците, формирани
в резултат от осъществяване на дейността й. Отчетната й
книга за дейности с отпадъци не е заверена в РИОСВПлевен и не е изготвена по образец.
При осъществяване на дейността си дружеството допуска
предизвикване на шум в околната среда над
законоустановените гранични стойности
Операторът не осигурява воденето на техническо досие по
Регламент (ЕО) №1005/2009г. – в досието не е отразен
проведен ремонт на съоръжение

