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

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 43 проверки на 43 обекта, дадено е
1 предписание.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 23 обекта са направени 23 планови проверки.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

На 20 обекта са направени 20 извънредни проверки, дадено предписание.
От тях:
• по сигнали – 1 бр.;
• последващ контрол – 7 бр.;
• други –12 бр. в т. число проверки по писма на МОСВ, във връзка с излъчен репортаж за
предполагаема незаконна дейност, за екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние,
за разпломбиране на савак.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През м. декември са извършени 2 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор
на околната среда, от които 1 бр. планова и 1 бр. извънредна за осъществяване на последващ контрол
по изпълнение на предписания, дадени с констативен протокол № КПКД-91/30.09.2015г., относно
почистване на участъци от дере, замърсени с отпадъци в с.Галата, общ. Тетевен. При проверката и
направения оглед на двата участъка: участък от дере, премиващо през централната част на с. Галата, с
обща дължина около 1,300 км. и участък от общински път, след табелата на с.Български извор до вход
на с.Галата не се установени нерегламентирани локални замърсявания с отпадъци. Замърсените терени
са почистени.
Проверки по КПКЗ:
1. Полихим - СС" ЕООД,гр. София, 1616, ул. „Подграмада“ № 11 - проверка по сигнал.
2. "Джи Еф Еф "АД - гр. Никопол,общ. Никопол - проверка - последващ контрол.
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
Във връзка с изпълнението на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ са извършени:
- анализ на представена коригирана и допълнена актуализирана програма за КАВ на Община Плевен;
- анализ на представена програма за КАВ на Община Троян – предварителен вариант;
- анализ на представените, съгласно дадени предписания, месечни отчети на Общини Плевен и Ловеч
за извършените през месец 11.2015 г. дейности за намаляване нивата на ФПЧ10.
Във връзка с текущата оценка на състоянието на КАВ са изготвени:
- месечен доклад до МОСВ и ИАОС за нивата на ФПЧ10 и дейностите на РИОСВ за контрола и
намаляването им;
- месечна информация за сайта на РИОСВ за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10.
Изготвено е вътрешно становище - част „атмосферен въздух”, за постъпила програма по УО към
Общинска програма по чл.79 от ЗООС на Община Пордим.
Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния месец - на „Златна
Панега Цимент” и „Топлофикация Плевен” ЕАД.
За отчетния период са получени и проверени 17 бр. доклади от собствени периодични измервания, за
44 бр. източника (пробовземни точки). Утвърдени са 2 бр. пробовземни точки.

Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведена е 1бр. проверка в рамките на КПКД по спазване изискванията на Наредбата
№7/2003г. и 6 бр. индивидуални проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в
т.ч. 1 бр. извънредна проверка за последващ контрол.
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 - извършени 2 бр. проверки в рамките на КПКД.
Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”:
Проведена е 1 бр. извънредна проверка по КПКЗ в обект с издадено комплексно разрешително в „Полихим –
СС” ЕООД.

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови
газове и за осъществяване на мониторинг на операторите на инсталации и авиационни
оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии извършени 4 бр. проверки.
Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на
околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни
ограничения
Съставен е 1 бр. констативен протокол за установяване намаляване на наднорменото
замърсяване на въздуха, на база протоколи от СПИ, от източник дървопреработващо предприятие
„Велде България” АД, гр. Троян. Във връзка със констатацията е направено предложение за
намаляване на наложената текуща санкция.
Съставен е 1бр. АУАН за неизпълнено предписание и внесено предложение за размер на
санкцията на „Карабулев”ЕООД.
Издадени предписания при всички проверки: общо 1 бр. предписание, в това число за
възстановяване на аспирация и удължаване на комини – 1 бр.;
Участия в Държавни приемателни комисии – 3 бр.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
За периода не са извършвани проверки и/или контролни измервания на показатели за шум в околната
среда.
Анализирани са резултатите от представен 1 бр. доклад от СПИ на шум от инсталация с издадено КР.
Изготвени са 7 бр. вътрешни становища – част шум, по процедури за ЕО и ОВОС.
За 3 бр. инвестиционни предложения са предложени условия за провеждане на СПИ на шум в
околната среда при въвеждане в експлоатация.
Направление “Опазване на водите”:
През м. декември е направена 1 бр. извънредна проверка на обект формиращ отпадъчни води.
Проверката е на ГПСОВ Плевен, във връзка с разпломбиран савак при интензивен дъжд.
Експертите от направлението са участвали в 1 бр. извънредна комплексна проверка по контролната
дейност и в 1 бр. извънредна проверка на инсталация с комплексно разрешително. Проверките са
последващ контрол по изпълнение на дадени предписания . Дадено е 1 бр. предписание за
привеждане на обект формиращ отпадъчни води в съответствие с приложимото законодателство .
Експертите от направлението са взели участие в ДПК за строежи : Подобряване и изграждане на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр.Червен бряг, ПСОВ с.Глогово, общ.Тетевен и
Реконструкция водоснабдяване с.Дерманци, общ.Луковит.
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
Извършени са общо 3 бр. проверки по спазване на изискванията на законодателството по
химикали от които 2 бр. извънредни и 1бр . КПКД. Извънредните проверки са извършени в 2 бр.

вериги магазини за установяване на наличие на китайско изделие, съдържащо завишено съдържание
на късоверижни хлорирани парафини по отношение на което е въведена забрана за пускане на пазара
от 2013 г. , съгласно изискванията на Регламент 850/2004 г.(УОЗ). При проверките не се установи
наличие на такива изделия. За отчетния период не са 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 7 бр. индивидуални проверки, от които 3 бр. планови и 4
бр. извънредни. От извършените извънредни проверки, 3 бр. са за осъществяване на последващ
контрол по дадени предписания и 1 бр. във връзка със заявление за заличаване на площадка, вписана в
разрешeние за дейности с отпадъци. Съставени са 2 бр. АУАН на физически лица за нерегламентирани
дейности с ИУМПС.
Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от Закона за опазване на
земеделските земи (ЗОЗЗ) в ОД Земеделие - Плевен. Изготвена е информация по мониторинг III-ниво локални почвени замърсявания (складове за негодни ПРЗ на територията на РИОСВ - Плевен), която
след съгласуването й с ОДБХ-Плевен и Ловеч и с РД ПБЗН-Плевен и Ловеч, е изпратена в ИАОС.
Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР по компонент почви.
Дирекция “Превантивна дейност”:
Направени са 8 бр. планови проверки по плана за 2015 г.
Изготвени са:
- 8 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 4 бр. решения за прекратяване на процедури;
- 15 бр. крайни писма, че не може да се проведе процедура (в т.ч. по мерки 4.1 и 6.1. от ПРСР,
одобрени ИП, няма ИП);
- 19 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС ;
- 11 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (5 - ОВОС/6 - ЕО);
- 51 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;
- 3 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 ПУРБ и ПУРН;
- 12 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Проведени са консултации по Задания за обхват и съдържание на ДЕО за:
• Общ устройствен план на Община Пордим
• Общ устройствен план на Община Долна Митрополия
• Общ устройствен план на Община Левски
• Общ устройствен план на Община Троян
За месец декември в направление “ЕО и ОВОС”, са постъпили за разглеждане общо: 87 броя нови
уведомления, 10 искания за преценяване на необходимостта от ОВОС/ЕО, 22 становища (15 РЗИ, 5
БДДР, 2 ДНП „Централен Балкан“), 86 писма.
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
- Извършени са 2 бр. проверки на защитени местности, опазващи находища на защитения вид Гол
сладник - "Палаза", с. Коиловци и "Червения бряг", с. Долни Вит, относно спазване на режима на
забраните, определен със заповедите за обявяване на защитените територии. Нарушения не са
установени.
- Извършена е проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен. Нарушения не са установени.

- Изпратени са 2 екземпляра от вида Обикновен мишелов от с. Подем и гр. Искър в Спасителен
център-Стара Загора.
- Извършена е проверка по Разреш. №655/2015 г. на МОСВ за събиране на материал от защитен вид
Гол сладник в с. Коиловци и с.Д. Вит от ИБЕИ-БАН, София.
- Извършена е проверка на един размножен екземпляр от вида Елен-лопатар, находящ се в с. Ласкар,
във връзка с регистрирането му по Закона за защита на животните.
- Постъпили са 86 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи
провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Нарушител

"Златен лъч"
ООД, гр.Плевен

НП, лв.

100

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА

Нарушена
разпоредба

чл.18,т.1 във вр.
чл.36, ал.1 от
ЗЧАВ

Описание на нарушението
Като ЮЛ и оператор, осъществяващ дейности с
неподвижни източничи на емисии в атмосферния
въздух не е изпълнил задълженито си да провежда
емисионен контрол, вкл. СПИ на неподвижен източник
- парен котел.

