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

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 111 проверки на 105 обекта, дадени
са 41 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 70 обекта са направени 72 планови проверки, дадени са 31 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

•
•
•
•
•
•
•

На 35 обекта са направени 39 извънредни проверки, дадени са 10 предписания.
От тях:
по жалби – 1 бр.;
по сигнали – 8 бр.;
по заповед на МОСВ – 1 бр.;
по заповед на областния управител – 1 бр.;
по искане на МВР/прокуратурата – 1 бр.;
последващ контрол – 10 бр.;
други –17 бр. в т. число проверки, съвместно с други проверки в региона, за съставяне на
констативен протокол за санкция, за екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние,
за връчване на АУАН, при идентифициране на нов обект, проверки, съвместно с други
проверки в региона.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През м. август са извършени 11 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на
околната среда, от които 9 бр. планови и 2 бр. във връзка с подадени сигнали: за замърсяване на р.
Осъм в резултат на авария от предприятие за производство на шрайхгарни вълнени тъкани и нетъкан
текстил и за наличие на замърсяване от дейността на животновъден обект. При извършените
комплексни проверките са дадени 14 бр. предписания за привеждане на дейността на обектите в
съответствие с нормативните изисквания. Предприети са всички необходими действия за овладяване
на аварийна ситуация по подаден сигнал за замърсяване на р. Осъм и уведомяване на МОСВ в
съответствие с Указанията за действие при аварийни ситуации, свързани със замърсяване на
компоненти на околната среда. Извършен е последващ контрол, при който е установено, че е
установен източника на аварийната ситуация и е преустановено заустването на отпадчъни води в р.
Бели Осъм.
Планови проверки по КПКЗ:
1.“Славяна”АД, гр.Славяново, общ.Плевен, обл.Плевен, Инсталация за интензивно отглеждане на
птици ;
2. "Стар 7” ООД, гр. Плевен/Лайв Хаус ООД гр. София/ – нов собственик -инсталация за биодизел
3. “ВТПГ Консулт”ООД с. Дерманци - инсталация за изработване на керамични продукти (тухли);
4. Екарисаж - гр. Угърчин, инсталация за преработка на животински странични продукти;
5. ”Пилигрим ГМ” ЕООД, гр. Плевен - Инсталация за интензивно отглеждане на птици.
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
Във връзка с разработване и актуализиране на общински програми за КАВ по чл.27 от ЗЧАВ,
изготвени са:
- Уведомително писмо до Кмета на Община Ловеч за необходимостта от своевременно актуализиране
на общ. програма 2011 – 2015 г.;
- Писмо до Община Троян с искане за представяне на информация относно етапа на изготвяне на
новата програма.

Във връзка с текущата оценка на КАВ, изготвени и представени в МОСВ и ИАОС са:
- Месечна информация за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и осъществени дейности от
РИОСВ за намаляването им – за предходния месец. Информацията е публикувана е на интернет-сайта на
РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с предходни периоди, с графично и таблично представяне на
данните.
- Информация за нивата на ПАВ в АИС – Плевен за ІІ тримесечие на 2015г.
Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния месец - на
„Златна Панега Цимент” и „Топлофикация Плевен” ЕАД.
Получени са и са проверени 3 бр. доклади от собствени периодични измервания от 4 бр.
източници на емисии.
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:
За периода са извършени 8 бр. проверки, в т. число: 5 бр. индивидуални и 3 бр. в рамките на
комплексни проверки.
От направените проверки: 6 бр. са планови и 2 бр. извънпланови - за последващ контрол по
изпълнение на предписания.
Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведени са 8 бр. проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ на търговци и
потребители на продукти за нанасяне на покрития (автосервизи и строителни фирми), в т.ч. 6 бр.
индивидуални и 2 бр. в рамките на КПКД.
Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества,
които нарушават озоновия слой и прилагане на Регламент № 517/2014, относно някой
флуорсъдържащи парникови газове.
През отчетният период са извършени 2 бр. проверки в рамките на КПКД и 4 бр. индивидуални
проверки.
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..
През отчетният период са извършена 3 проверки на бензиностанции.
Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”:
Участия в 3 бр. комплексни проверки в обекти с издадени комплексни разрешителни.

Дейности във връзка със санкции по ЗООС:
Съставен е констативен протокол и предложение за прекратяване на текущата санкция на РУБИН ТРЕЙДИНГ
АД – завод за производство на амбалажно стъкло в гр. Плевен.

Издадени предписания при всички проверки: общо 2 бр. предписания, в това число:
- 2 бр. за провеждане на собствени периодични измервания;
Участия в Държавни приемателни комисии – 7 бр.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Участие по фактор „шум” в следните проведени проверки:
- 3 бр. проверки по КПКЗ – на обекти с КР;
- 1 бр. проверка по сигнал с участие на Община Левски и контролно измерване на шум, в склад за
дървен материал в с. Градище, общ. Левски.

Дадено е предписание на територията на склада, обект на сигнала, да не се извършва механична
обработка на дървен материал, в това число рязане и други дейности, предизвикващи шум в околната
среда над нормативно определените гранични стойности.
Изготвено е писмо до Кмета на Община Левски, с искане за съдействие при осъществяване на
контрол върху изпълнение на даденото предписание с постоянен срок, както и за извършване на
проверка по компетентност по ЗУТ във връзка с предназначението на имота и извършваните дейности
в него.
Изготвени 4 бр. писма с анализ и заключения за резултати от представени протоколи за
контролен и собствен мониторинг на шум.
Изготвени са 7 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО, ОВОС и КР.
Направление “Опазване на водите”:
През м. август са направени 4 бр. извънредни индивидуални проверки на обекти формиращи
отпадъчни води , които са както следва: 1 бр. по сигнал, 1 бр. последващ контрол , 1 бр. проверка на
обект с текуща санкция. 1 бр.проверка на ПСОВ Ловеч за разпломбиран савак на авариен канал.
Експертите от направлението са участвали в 1 бр. комплексна проверка на инсталация с комплексно
разрешително и в 4 бр. комплексни проверки по контролната дейност, от които 2 бр. планови
проверки и 2 бр. извънредни проверки по постъпили в РИОСВ Плевен сигнали. При направените
проверки са дадени общо 3 бр. предписания. През отчетния период е направено предложение за
отмяна текущата санкция на Матев Млекопродукт ЕООД гр.Ловеч.
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
Извършени са общо 9 бр. проверки по спазване на изискванията на законодателството по
химикали, от които 3 бр. извънредни -1 бр. по сигнал за аварийна ситуация за замърсяване на воден
обект, 1бр. проверка на нов обект и 1бр. за връчване на АУАН. По спазване на изискванията на
Регламент REACH са извършени проверки на 3 бр. производители на химични вещества със срок за
регистрация 2018 г. и 3 бр. потребители по веригата , съгласно определенията на регламент REACH.
Дадени са общо 4 бр. предписания - за справка на количества химикали и ИЛБ. Няма констатирани
нарушения при направените проверки.
През отчетния период е извършен контрол на 2бр. обекти в обхвата на ЗОПОЕЩ.
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 34 бр. индивидуални проверки, от които 27 бр. планови и
7 бр. извънредни. При проверките са дадени 14 бр. предписания. От извършените извънредни
проверки, 2 бр. са във връзка с постъпили жалби и сигнали и 5 бр. за осъществяване на последващ
контрол. Съставен е 1 бр. АУАН на физическо лице във връзка с официално постъпили в РИОСВ
Плевен документи от РУП Ябланица за констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци.
През м. август по компонент почви са извършени 6 планови проверки. Взето е участие в 1
комплексна проверка на животновъдни обекти в гр. Червен бряг във връзка със сигнал за незаконно
изградена и функционираща кравеферма. Взето участие в 1 проверка на обект с Комплексно
разрешително (КР) във връзка с изпълнение на условия в КР. Участие в комисия за приемане на
техническа рекултивация на кариера „Белия бряг“ към Холсим България АД и в 1 заседание на
комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Плевен. Във връзка с процедури по ОВОС и КР
са изготвени вътрешни становища по компонент почви, както и 1 становище относно рекултивация на
депо за ТБО.
Дирекция “Превантивна дейност”:
Направена е 1 бр. извънредна проверка, във връзка с писмо вх.№ 5353/20.08.2015. на сектор ПИП при
ОД на МВР – гр. Плевен
Изготвени са:
- 8 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

- 2 бр. решения за прекратяване на процедури
- 5 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС;
- 47 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС ;
- 4 бр. крайни писма, че не може да се проведе процедура (в т.ч. по мярка 6.1. от ПРСР);
- 47 бр. вътрешни становища /преписки извън обхвата на глава шеста от ЗООС, но в обхвата на чл. 31
от ЗБР
- 15 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и
неточности по процедурите;
- 4 бр. писма до БДУВДР за консултации 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;
- 11 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
За месец август в направление “ЕО и ОВОС” са постъпили за разглеждане общо 165 броя нови
преписки.
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
- Извършена е проверка на Природна забележителност "Скалната църква", земл. гр. Никопол
относно спазване на режима на забраните от заповедта за обявяване. Нарушения не са установени.
- Извършена е проверка на Община Никопол в качеството й на орган по одобряване на ИП
"Изграждане на базова станция № 3605", ПИ № 185003, с. Лозица, община Никопол, съгласувано с
Решение № 134-ОС/2011 г. на РИОСВ - Плевен. Не са установени нарушения.
- Изпратени са 2 екз. бял щъркел, 1 екз. об. ветрушка, 1 екз. тръстиков блатар - защитени видове от
Приложение №3 на ЗБР, в Спасителен център - Стара Загора.
- Извършена е проверка на екземпляри от видове, включени в Приложенията на Регламент 338/97,
находящи се в зоомагазин в гр. Плевен ул. "Гренадерска" №40.
- Извършени са 2 бр. проверки на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен във връзка с избягала от
заграждението си кафява мечка. Дадените предписания за обезопасяване на клетката са изпълнени.
- Извършена е проверка на Общински пазар - гр. Плевен относно търговия със защитени видове от
Приложение №3 на ЗБР.
- Извършени са проверки на 3 бр. защитени дървета от вида Обикновен орех в гр. Гулянци, на
защитено дърво от вида Летен дъб в м. "Лъката", с. Милковица, на защитено дърво - бяла топола
и 2 бр. круши в с. Петокладенци. Два ореха и крушите са предложени за заличаване, тъй като са
изсъхнали.
- Извършени са проверки по сигнал с вх. № ОИК-3-82/2015 за изкупуване на плод зелена шипка на
2 бр. билкозаготвителни пунктове в с. Беленци и на 2 бр. - в гр. Луковит. Не е установено
изкупуване на плод шипка.
- Постъпили са 88 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения,
предвиждащи провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Нарушител

"Полихим-СС"
ЕООД, гр.София

Община Луковит

НП,
лв.

Нарушена
разпоредба

5000

чл.119, ал.6 във вр.
чл.156, ал.1 от ЗУО

500

чл.174 ал.1 т.2 и
ал.5 във вр. чл.200
ал.1 т.29 от ЗВ

Описание на нарушението
Не е изпълнило предписание дадено на основание чл.119
ал.6 от ЗУО: да представи документи, договори с фирмидоставчици на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти; отчетни книги;идентификационни
документи.
Не е провела собствен мониторинг на отпадъчни води за
2014г. Съгласно чл.175, ал.1 във вр. ал.1 от ЗВ са длъжни
ежегодно до 31 март да предоставят в РИОСВ-Плевен
резултати от изпълнение на условията в разрешителното
по чл.48.

500

чл.174 ал.1 т.2 и
ал.5 във вр. чл.200
ал.1 т.29 от ЗВ

500

чл.174 ал.1 т.2 и
ал.5 във вр. чл.200
ал.1 т.29 от ЗВ

Община Луковит

500

чл.174 ал.1 т.2 и
ал.5 във вр. чл.200
ал.1 т.29 от ЗВ

ФЛ, с.Бреница

100

чл.38, ал.1, т.3 от
ЗБР

10000

чл.125, ал.1, т.2 във
вр. Чл.164, ал.1 от
ЗООС

2000

чл.44, ал.1 и 2 във
вр. чл. 135 ал.1 т.1
от ЗУО

2000

чл.29, ал.2 пр.3 във
р. чл. 133, ал.4, т.1
от ЗУО

Община Луковит

Община Луковит

ОБЩИНА ТРОЯН
Феникс Инверс"
ООД, гр.Ловеч

ФЛ, гр.София

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА

Не е провела собствен мониторинг на отпадъчни води за
2014г. Съгласно чл.175, ал.1 във вр. ал.1 от ЗВ са длъжни
ежегодно до 31 март да предоставят в РИОСВ-Плевен
резултати от изпълнение на условията в разрешителното
по чл.48.
Не е провела собствен мониторинг на отпадъчни води за
2014г. Съгласно чл.175, ал.1 във вр. ал.1 от ЗВ са длъжни
ежегодно до 31 март да предоставят в РИОСВ-Плевен
резултати от изпълнение на условията в разрешителното
по чл.48.
Не е провела собствен мониторинг на отпадъчни води за
2014г. Съгласно чл.175, ал.1 във вр. ал.1 от ЗВ са длъжни
ежегодно до 31 март да предоставят в РИОСВ-Плевен
резултати от изпълнение на условията в разрешителното
по чл.48.
Разрушил гнездо на екземпляри от вида Бял щъркел,
което е разположено върху комин на покрива на къща с
адрес с.Бреница. Белият щъркел е защитен вид, включен
в приложение №3 на чл.37 от ЗБР
В качеството си на оператор на действаща инсталация Регионално депо за неопасни отпадъци за Троян и
Априлци не е изпълнила Условие в КР, а именно: Да
зауства смесен поток отпадъчни води- производствени,
битово-фекални и дъждовни води от стопански двор, в
дере, единствено при спазване изискванията за ИЕО; Да
използва инфилтрата за оборотно оросяване на тялото
на депото; Да зауства повърхностни води от прилежащи
терени на депото в дере при условия посочени в
таблицата
Не води отчетност за отпадъците в периода 12.07.2014г. 05.02.2014г. Съгласно изискванията на чл.44, ал.2 във вр.
ал.1 от ЗУО и Наредба №1 от 01.01.2014г. До 31.12.2014г.
Извършил нерегламентирано изгаряне на неопасни
отпадъци - електрически кабели и проводници. По
визуална преценка на извършилите проверка полицейски
инспектори, отпадъците са били разстлани в участък от
пътя с размери 3м ширина, 10 м.дължина.

