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Планови проверки:
КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА ПО КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ на “Веда“ ООД гр. Д. Дъбник –
дадени 2 предписания.
СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА НА ЕТ “Тинчо“.
Участие във съвместна проверка с МОСВ във “Винербергер”.
По Регламент 1907/2006(REACH) – 3 проверки и 5 предписания: “Ивко” ООД, гр. Плевен – 2
предписания; “Диал интерграфик” ЕООД, гр. Плевен -2 предписания ; “Химтекс” ООД, гр.
Димитровград (склад Плевен) – 1 предписание.
Проверки на кариери: к-ра “Писарово-север”, с. Бреница към “Имвар” ООД, гр. София; к-ра
“Кайлъка”- по проект за рекултивация към “Холсим България” АД, Завод Плевен; к-ра “Белия бряг”
– по проект за рекултивация към “Холсим България” АД, Завод Плевен; кариера “Томовото” към
“Холсим България” АД, Завод Плевен; открит рудник “Славяново” към “Огнеупорни глини” АД;
открит рудник “Бръшляница” към “Огнеупорни глини” АД; открит рудник “Сухия кладенец” към
“Огнеупорни глини” АД; открит рудник “Чучура” към “Огнеупорни глини” АД; открит рудник
“Искър – североизточен участък” към “Огнеупорни глини” АД; кариера “Лъката” към “Огнеупорни
глини” АД; проучвателна площ “Лилиан” към “Хидроминерал” ООД; кариера за добив на варовици
в земл. на с. Горталово община Плевен.
Проверки по ЗЧАВ:
- Проверки на обекти с употреба на озонразрушаващи вещества, на съоръжения и инсталации
попадащи под контрол на Регламент (ЕО) № 2037/2000 и Регламент (ЕО) № 842/2006: Хил Трейд
ООД – Плевен, ЕТ С. Илиев; ЕТ Прогрес - Бл. Гачевски; ЕТ М. Цонкова.
- Проверки на обекти, извършващи производство, търговия или употреба на бои, лакове и
авторепаратурни продукти (по Наредбата по чл.11а ЗЧАВ): “Метро кеш енд кери” – Плевен,
“Плевен инженеринг” АД, “Топливо” АД, “Виа Интеркар” ООД, “Универсалстрой”, ЕТ “Суперавто”
с.Брестовец, ЕТ “Ченковски” Троян; 2 планови проверки и проверка - Автосервиз “Дъга 95” ЕООД
гр. Плевен; планова проверка на “Атлант” ЕООД.
- Проверки на инсталации с употреба на ЛОС в разтворители (по Наредба №7/2003г. ):
“Лесопласт” АД.
Проверка в кметство Буковлък по заповед на обл. Управител.
Проверка в Завод за строителна техника ЕООД – приватизационен контрол.
Проверки на обекти, ползващи води: Огнеупорни глини АД; ЕТ Чонков; ЕТ Венеция; Плевенмес
ООД; Авис ЕООД; Олива АД; Ансда ООД.
Проверки по ЗОПОЕЩ по документи: “Кам” ООД; “Рико Стил” ЕООД; СД “Светлана и Сие”; СД
“Ултрастил Радулов и Тончев”; “СиС” ЕООД – Велико Търново; “СиС” ЕООД – Троян; “Алуком”
АД; “Винпром Плевен” ЕАД; ЕТ “Георги Панайотов”; ЕТ Диди 94 – Диан Димитров”; ЕТ “Импорт
Експорт 2000 – В. Великов”; ЕТ “Лора – Милко Янков”; МБАЛ “Авис – Медика” ООД; “Метекно
България” АД; “Пиви Компас” АД; “Плевен – Булгартабак” АД; “Валенсия – Метали” ЕООД; ЕТ

“Славейко Петков”; ВиК “Стенето” ЕООД; “Дипеж 90” ЕООД; ЕТ “Николай Петров 97”; ЕТ “Явор
Стандарт – Васил Главански”.
Планови проверки в с. Александрово - свинеферма, Летница – баластриера и контейнерите / Б-Б куб/
с негодни препарати за растителна защита в гр. Левски/.
По разрешителен режим и прилагане на ЗУО: ЕТ "Ивка - Ивайло Кисьов" Плевен; Летински
инженеринг ЕООД; ПДНГ АД; СБАЛББ Троян ЕООД; ЕТ Нита 91 - Н. Моев; Копикомерс; "Сима"
ЕООД; ЕТ "Николай Петров"; ЕТ "Петрос-90-П. Георгиев" Левски; ЕТ "Хригер-99-Е. Иванова"
Левски; ЕТ "Саламандър-Р-В. Минчев" Левски; "Феникс ЛВ"ЕООД Левски; "Фруктоджус" ООД;
"Гадевски" ООД; "Рико стил" ООД; "Летински инженеринг" ЕООД; "Евро петрол продукт" ЕООД;
"Еф Ай Ресайклинг" ООД; БТК АД-НУРТС, регион Плевен; Екомебел ООД; ЕТ "Ивка - Ивайло
Кисьов" Плевен; "Илко" ЕООД; МЦ – І – ЛЗСИМП ООД, гр. Ловеч; РИОКОЗ Ловеч; ДКЦ Св. Иван
Рилски-Ловеч ООД; “Астон сервиз” ООД – регион Луковит; "Ровотел стийл" ООД; "АвтокарКомерс" ООД; ЕТ "Гириди - Георги Митев"; ЕТ "Радо - Радослав Петков"; ЕТ "Лиляна Йорданова Велица".
По Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси: ЕТ Йосифова - Г. Йосифова - 2
пр.; ТПК Родно Изкуство - 1 пр.; Болайд ЕООД - 2 пр.; “ Плевен мес” ООД.
Проверка по Наредба № 8 в Общинско депо за ТБО Луковит.
Проверка по чл. 93 ал. 2 от ЗУО на ПУО на Общинска администрация Луковит.
По биоразнообразие и ЗТ: 8 бр. проверки на условия в Решения по ОС на ДГС-Троян и ДГС-Борима;
1 бр. за разпореждане с малък ястреб в безпомощно състояние; проверка по ЗЛР за събиране на
зелени плодове от шипка; 1 бр. по ЗБР; проверка по писмо на омбудсмана на РБ в ЗМ “Шумата” – с.
Крушуна; 1 бр. проверка по ЗБР в ЗЗ “Деветашко плато”, с. “Деветаки (по уведомление за сеч); 8 бр.
проверки по ЗГМО на ЗП в общ. Левски и 5 броя предписания; Находища на защитени видове в
землището на гр. Белене; находище на лечебна ружа в землището на Белене; находище на бял оман в
землището на Общ. Луковит; 5 бр. билкозаготвителни пунктове; проверка на зоопарк “Кайлъка”;
проверка на собственика на х. Капчука разположена в ПЗ “Капчука”; проверки на вековни дървета на
о. Персин.
Извънредни проверки:
На основание Постановление на Районна прокуратура – Ловеч – 6 проверки, 9 предписания: с.
Баховица, склад ПРЗ ВК “Единство”; с. Малиново, склад ПРЗ; с. Гостиня, склад ПРЗ ВК “Надежда”;
с. Соколово, склад ПРЗ; с. Прелом, склад ПРЗ; гр. Ловеч, “Агрохимическо обслужване 2000” ООД.
Проверка по писмо на МОСВ относно пускане в експлоатация на регионално депо Ловеч – 3
предписания.
"Меттрейд инвест" ЕООД - площ.№ 1 за ТДОЧЦМ в ПИ № 43952.3.5, в кв. Продимчец, м."Млаката"
по плана на гр.Ловеч /на осн. Чл.55, ал.3 и чл.93 от ЗУО -Удостоверение/ и проект на ПУДОС
Проверка на общинска площ в с. Румянцево.
Проверки по сигнали:
– с. Български Извор, общ. Тетевен - дадено предписание
– с. Чавдарци, общ. Ловеч.
– гр. Плевен, ДКЦ Св. Панталеймон – за нерегламентирано изхвърляне на болнични отпадъцидадени 2 предписания.
– гр. Левски, задимяване на 24 и 25 август от нерегламентирано изгаряне - дадени 2 предписания.
– гр. Никопол, за остра, задушлива миризма в сутрешните часове на 24.08.2010 г.
– гр. Плевен, ж.к. “М. Денчева” - срещу монтиране на GSM антена без разрешение на живущите.
– гр. Ловеч, "Еко" ЕАД, на основание чл.97 от ЗУО.
Други дейности:
Утвърдени са 4 бр. доклад за резултати от СПИ на атмосферен въздух и 4 бр. месечни доклади за
СНИ на “Златна Панега Цимент” АД.
Участие в работна група (пускане на ток до подстанция в Белене) по Договор № Д-33-50/21.07.2010 г.
между МОСВ и ИАГ
Акценти и резултати от контролната дейност на РИОСВ – Плевен през месец август 2010 г.
Направление “Атмосферен въздух и шум”
1. Първично докладване по Директива 96/62/ЕС за програмите за КАВ на Община Никопол и
на Община Плевен.

2. Проверка на обекти, извършващи производство, търговия или употреба на бои, лакове и
авторепаратурни продукти.
Акцентът е върху актуални за летния сезон дейности – автобоядисване и търговия с бои и лакове.
Не са констатирани нарушения на изискванията за съдържанието и етикетирането, определени в
Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ. Издадени са 5 бр. преписания във връзка с променените
изисквания за съдържание на етикета на продуктите, произведени след 30.03.2010 г.
3. Проверки на обекти с употреба на озонразрушаващи вещества, съоръжения и инсталации
попадащи под контрол на Регламент (ЕО) № 2037/2000 и Регламент (ЕО) № 842/2006.
Проверени са предимно обекти с характерна сезонна дейност – сервизи за автоклиматици.
Констатирано е едно нарушение, за което е съставен акт на ЕТ “Прогрес – Б. Гачевски”.
4. Извънредни проверки по сигнали с относително голям обхват на въздействието:
- сигнал от жител на гр. Никопол за остра, задушлива миризма в сутрешните часове на 24.08.2010
г. Проверката се извърши чрез анализ на данни от АС – Никопол и на синоптичната
обстановка. Констатираното, вследствие рязка промяна в посоката на вятъра от север,
съществено краткотрайно повишение на концентрациите на амоняк и азотни оксиди, е под
съответните максимално-еднократна и средночасова норми.
- сигнал от жител на гр. Левски за остра, задушлива миризма и смог в нощите срещу 24 и 25
август 2010 г., в промишлената зона до ж.п. депо. Констатираха се от една страна, финални
действия на Община Левски по загасяване на пожар, възникнал на общинското депо за
отпадъци, и от друга страна, остатъци от изгаряне на пластмасови и каучукови отпадъци на
площадката на предприятие в строеж “Силва маш” ЕООД. Дадени са предписания за стриктна
отчетност на генерираните от дейността на предприятието отпадъци, както и за организирано
изпускане в атмосферния въздух на емисиите от дейността.
Направление “Води”
Контролната дейност за периода бе насочена към проверка на обекти от хранително вкусовата
промишленост и на почивни станции. Съставен е един акт и е наложена една санкция за замърсяване
на повърхностен воден обект.
Приключено е с проверката на обектите за задължителен съвместен мониторинг с регионалната
лаборатория. Проверките, насочени към почивните станции през периода, в който те са найнатоварени, са с цел да се заостри вниманието на операторите към поддържането на
пречиствателните станции в нормален режим на работа, с цел постигане на индивидуалните
емисионни норми и недопускане на отклонения е задължение през целия период на експлоатация.
През летния период предприятията от хранително вкусовата промишленост при неспазване на
условията, заложени в разрешителните за заустване, дават най-голямо отрицателно въздействие
върху околната среда. Не са констатирани и не са постъпвали жалби за замърсяване на повърхностни
водни обекти с битови води от почивни станции.
Направление “Почви”
През отчетния период са направени две проверки по Заповед на Областния управител на
Плевенска област, при които е дадено едно предписание.
Извършени са планови проверки на две площадки с контейнери /Б-Б/ кубове в общ. Левски и
общ. Долна Митрополия, съдържащи негодни продукти за растителна защита, на една свинеферма
във връзка с управлението на оборския тор и на една баластриера. Проверките по жалби са в с.
Чавдарци и с. Български Извор. Същите са осъществени в присъствието на жалбоподателите и им е
изпратен писмен отговор за предприетите действия.
По заповед на Областния управител на Плевенска област, съвместно с ОУ “Гражданска
Защита”, РИОКОЗ и РУПБС - Плевен са проверени старите складове с негодни пестициди, които не
са събрани в Б-Б кубове, в общини Плевен и Долна Митрополия.
Направление “Земни недра”
При извършените през месец август планови проверки на кариери е констатирано, че се
спазват инженерните разработки, заложени в годишните работни проекти за 2010 г., както и мерките
по опазване на околната среда. Дадени са 4 предписания. На кариерата за варовик не са констатирани
дейности по проучване и добивни дейности.
Направление “Управление на отпадъците”
1. Контрол по екологосъобразно третиране на битови отпадъци.
- Във връзка с разпореждане на МОСВ е извършена проверка относно причините за забавяне
пускането в експлоатация на Регионално депо Ловеч. За резултатите от проверката е изпратен
доклад в МОСВ;

- Извършени са планови проверки на едно общинско депо и по изпълнение мерките в общинска
ПУО. Не са констатирани нарушения;
2. Контрол върху третирането на производствени и опасни отпадъци
- Във връзка с изпълнение на Постановление на Районна прокуратура - Ловеч относно
състоянието на складове за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на
годност, съвместно с ТД на ДА”НС” – гр. Ловеч са проверени 6 склада на територията на
община Ловеч. Състоянието на складовете е установено визуално.
Кметовете на общините са запознати с възможностите за екологосъобразно обезвреждане на
тези отпадъци във връзка с т.V.3.4.3. “Намаляване на риска за околната среда и човешкото здраве,
произтичащ от съхранението на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” от
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г.
С цел намаляване риска за околната среда и човешкото здраве, произтичащ от съхранението
на ПРЗ с изтекъл срок на годност, кметовете на населените места са запознати с писмо на РИОСВ
Плевен за изясняване собствеността и извършване на класификация по реда на Наредба № 3 за
класификация на отпадъците, определяне на отговорно лице и създаване на организация за безопасно
съхранение.
По голяма част от пестицидите не могат да бъдат идентифицирани поради липса на етикети,
разкъсани опаковки и смесване с останалите залежали и негодни за употреба пестициди.
Направени са 9 броя предписания за почистване на образувалата се растителност около
складовете за ПРЗ с изтекъл срок на годност, да се зазидат разбитите врати и прозорци и да се
осъществява контрол.
- Извършени са проверки във връзка с привеждане на площадки за третиране на ИУМПС и
ИУЕЕО в съответствие с минималните технически изисквания за осъществяване на
дейността. Дадени са предписания за изграждане на съоръжения за третиране на дъждовни
води.
- Осъществен е контрол върху автосервизи, генериращи отработени масла, с цел увеличаване
броя на фирмите, водещи отчетност съгласно изискванията на Наредба № 9. Дадени са
предписания за водене на отчетна книга и класификация на генерираните отпадъци.
- Извършени са 7 бр. проверки на лечебни заведения във връзка с:
Изпълнение на утвърдени програми за управление на отпадъците на лечебни заведения,
намиращи се територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, на предприетите мерки за разделно
събиране на отпадъка, правилното му съхранение, транспортиране и обезвреждане.
Във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал за изхвърляне на болнични отпадъци в съдове
за битов отпадък от 1 лечебно заведение, е осъществен контрол по съхранението му и по воденето на
отчетност. Не е констатирано нарушение.
3. Финансов контрол на такси за МРО
Проверени са 6 дружества, пускащи на пазара опаковани стоки. Дадени са 6 броя предписания
във връзка с правилното начисляване и заплащане в срок на продуктови такси и лицензионни
възнаграждения. Като резултат от направените предписания на дружества, на които е извършена
проверка през месец август 2010 г., постъпилите средства в ПУДООС са в размер на 744.81 лева, а в
организации по оползотворяване 37065,31 лева.
Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”
Основните акценти при извършване на инспекциите са прилагане на Регламент 1907/2006
(REACH) и контрол върху производството и употребата, в т.ч. съхранението на химични вещества в
самостоятелен вид и смеси.
Проверяваните фирми са потребители по веригата и дистрибутори, съгласно определенията
на Регламент 1907/2006 (REACH).
При проверките се установи, че
операторите поддържат в наличност копия на
информационните листове за безопасност (ИЛБ) за всички вещества и/или смеси, използвани и
съхранявани от тях. При складирането им се спазват условията за съхранение, посочени в ИЛБ.
Поддържа се инвентаризационен списък с количествата на химичните вещества, както и
идентичността на доставчиците и потребителите по веригата на доставки на химичните вещества и
смеси. Попълнен е въпросник за проверки, в рамките на съвместния европейски проект, за прилагане
и налагане на Регламент REACH.
Фирмите не използват вещества, за които има въведени ограничения по отношение на
производството, пускането на пазара и употребата, както и не употребяват вещества – кандидати за
разрешаване по REACH.
На проверените потребители и дистрибутори се изиска да притежават документално
потвърждение от доставчика за извършена предварителна регистрация на веществата, актуализирани
ИЛБ, списък на лицата на които се предоставят ИЛБ и информация, удостоверяваща предоставянето
им (съпроводителни писма, изпратени факсове, по ел. поща).

Фирмите са информирани за възможността за получаване на информация, свързана с
прилагането на Регламент REACH и Регламент 1272/2008 за класифицирането, опаковане и
етикетиране на химични вещества и смеси (CLP) на Интернет страницата на МОСВ или чрез
изпращане на запитване до националното информационно бюро на същата страница.
Предприетите превантивни мерки (организационни и технически) от операторите, гарантира
безопасното съхранение и употреба на химичните вещества и смеси.
Направление “Биологично разнообразие и защитени територии”
1. Оказана е помощ на 3 бр. щъркели и 1 бр. малък ястреб открити в безпомощно състояние. Птиците
са изпратени в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.
2. Осъществен е контрол на решения по оценка за съвместимостта в защитена зона “Васильовска
планина” BG0002109. Като резултат от извършените проверки се установи:
- голяма част от инвестиционните предложения все още не са реализирани;
- условията в решенията РИОСВ не се спазват, инвеститорите дори не се запознават с издадените
решения, тъй като последните се получават от упълномощени за това лица.
3. Във връзка с предстоящо вземане на проби от околната среда с цел анализ на ГМО по програма на
ИАОС, бяха избрани 2 пункта за мониторинг - в землищата на с. Обнова (общ. Левски) и с. Деков
(общ. Белене). Имотите са избрани така, че в тях да се отглеждат културите царевица и рапица, а така
също площите да попадат в близост до защитени зони и защитени територии – съответно ЗЗ
“Обнова” (BG 0002096) и “Обнова – Караман дол” (BG 0000239) и ЗЗ “Персина” (BG 0000396), ЗЗ
“Никополско плато” (BG 0002074) и ЗЗ “Никополско плато” (BG 0000247), както и ПП “Персина”.
4. В РИОСВ – Плевен бяха получени чрез Омбудсмана на Р България и МОСВ жалба и сигнал,
относно сеч на дървета в ЗМ “Шумата” - с. Крушуна и защитена зона “Български извор” BG0001036,
землище с. Торос. От направените проверки на място се установи, че жалбата и сигналът са
неоснователни. Няма извършена сеч на дървета по поречието на р. Вит в защитената зона и сеч в
частен имот в защитената територия.
Направление “Превантивна дейност”
За месец август 2010 г. са изготвени:
– Решение по ОВОС за “Завод за производство на автомобили” на “Литекс моторс” АД
– Заповеди - 1 бр. за експертен съвет и 4 бр. за контрол по КР и ОВОС
– Протокол от проведен 1 бр. ЕЕС в РИОСВ Плевен и е изготвен протокол
– Становища по задания за обхват на ДОВОС - 2 бр.
– Оценки качеството на ДОВОС - 2 бр.
– Решения за преценяване необходимостта от ОВОС - 7 бр., от които 2 бр. са с решение да се
извърши ОВОС. Една процедура за преценяване необходимостта от ОВОС е прекратена с решение.
Няма прекратени с решение процедури по извършване на ОВОС и ЕО.
– Уведомителни писма за приключени процедури по преценяване необходимостта от ОВОС с бланки
образци за регистъра на административните структури и протоколи за издадени решения - 7 бр.;
писма за приложима процедура и за изискване на допълнителна информация - 17 бр.
– Становища по ЗООС - 43 бр., включително за финансиране; 2 бр. вътрешни становища по ЗООС за
БР.
Изготвени са писма до МОСВ и ИАОС във връзка с:
– Регламент №166.
– Справка за наличие на инсталации, работещи без КР
– Справка за ветрогенератори за м. юли.
Взето е участие в общественото обсъждане за ДОВОС на ИП “Завод за производство на автомобили”
на “Литекс моторс” АД и в проверка с МОСВ във “Винербергер” ООД гр. Луковит.
За периода са постъпили 80 бр. нови преписки и документация с допълнителна информация.
Предоставена е информация за Интернет страницата на РИОСВ Плевен във връзка с процедурите по
ОВОС, ЕО и КР
Всички становища за финансиране са изготвени в много кратки срокове.
500 лв.

Съставени наказателни постановления за месец август 2010 г. в РИОСВ - Плевен:
Росен Алексиев
Непредставена в РИОСВ – Плевен информация за
Даскалов
използваните количества флуорирани парникови газове до
15.02.2010

Издадени са 3 наказателни постановления за налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС: на “Звезда” АД
– 2 бр. еднократни санкции на обща стойност 343 лв. за замърсяване на атмосферния въздух и 1 бр.
текуща на “Матев млекопродукт” ЕООД за замърсяване на воден обект – 444 лв. месечно.

