ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец март 2016 г.

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 137 проверки на 131 обекта, дадени
са 90 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 74 обекта са направени 78 планови проверки, дадени 15 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

•
•
•
•
•
•
•

На 59 обекта са направени 59 извънредни проверки, дадени 75 предписания.
От тях:
по жалби – 2 бр.;
по сигнали – 4 бр.;
по заповеди на МОСВ – 19 бр.;
по заповед на областния управител – 1 бр.
по искане на МВР – 2 бр;
последващ контрол – 2 бр.;
други –29 бр. в т. число проверки по писма на МОСВ, на ИАОС, във връзка с издаване на
разрешително, за екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние, проверки
съвместно с други проверки в региона.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През отчетния период са извършени 5 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или
фактор на околната среда, от които 4 бр. планови и 1 бр. извънредни. Дадени са 12 бр. предписания за
привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Извънредната
проверка е извършена с цел идентифициране източника във връзка с подаден в РИОСВ Плевен сигнал
за наличие на неприятни миризми на територията на община Плевен.
Проверки по КПКЗ:
1. ”Топлофикация Плевен” ЕАД- планова проверка.
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Наказателна дейност:
Съставени и връчени са 3 бр. АУАН за непроведени в срок собствени периодични измервания (СПИ)
на емисиите във въздуха.
Съставен е 1 бр. констативен протокол за превишени НДЕ във въздуха и предложение за налагане на
текуща санкция по чл. 69 от ЗООС, на база резултати от СПИ.
Възобновена санкция по чл. 69 но ЗООС.
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
Във връзка с изпълнението на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ са извършени:
- Изготвено е в началото на м.март писмо до кмета на Община Плевен с искане за предприемане на
незабавни действия за стартиране на основното измиване на уличната мрежа в гр. Плевен, с цел
намаляване на праховите емисии.
- Анализ на представените, съгласно дадени предписания, месечни отчети на Общини Плевен и Ловеч
за извършените през предходния месец 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 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол, както и за
дейностите на РИОСВ за контрола и намаляването им;
- месечна информация за сайта на РИОСВ за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10.;

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са общо 13 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ – 4 бр. на „Златна Панега
Цимент” и 3 бр. на „Топлофикация Плевен” ЕАД.
За отчетния период са получени и проверени 7 бр. доклади от собствени периодични
измервания, за 9 бр. източника (пробовземни точки).
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г. и Наредбата за ГГИ:
Извършени са 3 бр. проверки по Наредба № 1 и 1 бр. проверки на ГГИ.
Три от проверките са проведени в рамките на КПКД.
Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
За отчетния период са извършени 3бр. проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г.,
една от тях в рамките на КПКД, издадено е 1бр. предписание за корекция на ПУР. Проведени са 5 бр.
проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ, проверени са търговци на едро и
потребители на продукти за покрития от обхвата на наредбата.
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 4 бр. планови проверки. Завършена е обработката на
годишни отчети на оператори, ползващи инсталации с озонразрушаващи вещества и флуорирани
парникови газове и на оператори, използващи в своята дейност тези вещества Изпратен е годишен
отчет за МОСВ.
Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”:
Проведена е една планова проверка по КПКЗ в обект с издадено комплексно разрешително „Топлофикация – Плевен” ЕАД.

Издадени предписания при всички проверки: общо 5 бр. предписание, в това число:
- за възстановяване на комин и монтиране на пробовземна точка – 1 бр.;
- за корекция на План за управление на разтворителите – 1 бр.;
- във връзка с привеждане в съответствие на ГГИ – 3 бр..
Участия в Държавни приемателни комисии – 1 бр.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
За периода е извършена една планова проверка на обект с издадено КР.
Анализирани са резултатите от представени 3 бр. доклади от СПИ на шум от промишлени източници.
Изготвено е вътрешно становище за оценка качеството на ДОВОС за птицеферма в с. Обнова, обл.
Плевен. Предложено е условие за мониторинг на показателите за шум в околната среда при въвеждане
в експлоатация, за 4 бр. инвестиционни предложения.
Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”:
През отчетния период са извършени 66 бр. индивидуални проверки, от които 25 бр. планови и
41 бр. извънредни. От извършените извънредни проверки, 35 бр. проверки са по искане на МОСВ за
осъществяване на контрол върху складове за негодни за употреба ПРЗ, 1 бр. е по подадена жалба
срещу площадка за дейности с ИУМПС без документ по чл.35 от ЗУО, 2 бр. - по искане на МВР за
извършване на съвместни проверки, 1 бр. - за осъществяване на последващ контрол по дадени
предписания и 2 бр. във връзка със заявления за издаване на разрешeния за дейности с отпадъци. Взето
е участие в 3 бр. проверки по искане на ТД на НАП и МВР във връзка със заплащане на 10% данък от
физически лица при извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и водене
на отчетност по отпадъците.

Съставен е 1 бр. АУАН - на физическо лице за извършване на нерегламентирани дейности с
ИУМПС и на Мизия 96 АД за неводене на отчетност по отпадъците.
По направление почви през м. март 2016 г. са извършени 10 проверки (8 планови и 2
извънредни проверки). Плановите проверки са на складове или площадки с контейнери Б-Б куб за
съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ. Един от тях е и централизирания склад в с.
Карлуково, за който има предписания с писмо. При проверката е констатирано, че предписанията са
изпълнени, като допълнително е довършен и ремонта на стените-нанесена е фасадна боя. При
плановите проверки са дадени 3 предписания, изпълнението, на които престои да бъде проследено
чрез последващ контрол. Извънредните проверки са по 1 жалба и 1 е последващ контрол. Жалбата е
срещу дейността на ЖО, от която се формира торов отпад. Дадени са 5 предписания за привеждане на
обекта в съответствие с екологичното законодателство. Предстои последващ контрол за изпълнение на
предписанията. При проверката, която е последващ контрол, е констатирано, че предписанията са
изпълнени.
Направление „ОХВ“ и контрол на риска от големи аварии с „ОХВ“
Извършени са 3 бр. проверки , 2 бр. от които са КПКД и 1бр. извънредна проверка по спазване
на изискванията на законодателството по химикали . Извънредната проверка е по спазване на
изискванията за регистрация на вещества чрез ИП по Регламент REACH във връзка с писмо на МОСВ.
Дадени са предписания за количества извършен внос и за предоставяне на информация за
определения ИП. . Взето е участие в проверка на обект с КР. През отчетния период не се
констатирани нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии
с ОХВ.
Дирекция “Превантивна дейност”:
♦ месец март 2016 г.:
- 6 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 1 бр. решение за прекратяване на процедури по ОВОС
- 1 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 18 решения по ОС по ЗБР (в т.ч. 1 бр. по АПК)
- 147 бр. крайни писма-преценки по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС
За направление "ЕО и ОВОС":
- 10 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от ЕО –
1 бр., преценяване необходимостта от ОВОС – 9 бр.);
- 66 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в
обхвата на глава 6 от ЗООС;
- 12 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и
неточности по процедурите;
- 6 бр. писма до БДУВДР за консултации – 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;
- 12 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по отношение на степента на значимост на
въздействието на риска за човешкото здраве;
- 10 бр. писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда глава
6 от ЗООС
- 15 други писма (смяна на възложител, удължаване срокове, МОСВ и др.);
По Плана за контролна дейност за 2016 г. са направени общо 11 проверки, от които 10 планови (8 по
документи, 2 на място) и 1 извънредна проверка по сигнал.
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
- Извършени са проверки за спазване на режими, определени със заповедите за обявяване на природни
забележителности "Куклите", земл. с. Реселец; "Срупаница", земл. гр. Луковит; ПЗ "Карстов извор
Златна Панега", земл. с. Зл. Панега. Нарушения не са констатирани. Извършена е проверка на

природна забележителност "Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна", земл. с. Карлуково във
връзка със снимки на филм. Не са констатирани нарушения на условията, посочени в писмото на
МОСВ за съгласуване на дейността.
- Извършена е проверка на ПЗ "Марата", з-ще с. Крушуна, във връзка със съгласуване на Проект
"Екопътека в местността "Марата".
- Извършена е проверка на защитено дърво - бяла черница в гр. Плевен по сигнал, че около дървото и
под него има наличие на лесно запалими материали, а в съседна сграда е имало пожар. Установено е,
че изложеното в сигнала е вярно, във връзка с което е издадено предписание на собственика на имота
за премахване от терена около дървото и под него на наличните дъски, гуми, стиропор и др. лесно
запалими материали, с цел предотвратяване унищожаването или увреждането му от пожар.
- Извършени са проверки на екземпляри от видовете Боа-удушвач и Сив папагал-Жако, включени в
Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се съответно в гр. Плевен и Зоологическа градинаЛовеч.
- Извършени са четири планови проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Пордим, с. Згалево, с.
Глогово и гр. Тетевен, като не са установени нарушения по закона за лечебните растения. Извършена е
и една проверка на физическо лице по сигнал, че в необявен в РИОСВ - Плевен билкозаготвителен
пункт изкупува цвят лечебна иглика (билка от лечебно растение под специален режим на опазване и
ползване съгласно зап. № РД-77/09.02.2016 г. на министъра на околната среда и водите; ДВ бр.
14/19.02.2016 г.), без да има разпределени количества от тази билка със заповед на директора на
РИОСВ – Плевен. Съставени са два АУАН.
- Извършена е проверка по заповед на министъра на околната среда и водите за събиране на генетичен
материал от есенно ботурче от екип на ИБЕИ-БАН, София и Дружество за цикламите, гр. Кембърли,
Англия, в района на изворите на р. Златна Панега.
- Постъпили са 121 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи
провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Нарушител

НП, лв.

Нарушена
разпоредба

ФЛ

300

чл.133, ал.1, т.1 от
ЗУО

"ОЛИВА" АД,
гр.Кнежа

5000

чл.95, ал.1 от
ЗООС

"МИЗИЯ-96"АД,
гр.Плевен

2000

чл.135, ал.1,т.1 от
ЗУО

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА

Описание на нарушението
Предава текстилни отпадъци на ФЛ, непритежаващи
документ по чл.35 от ЗУО-разрешение, КР или
регистрационен документ.
След извършена проверка в деловодната система се
установи, че за своето инвестиционно намерение за
"Цех за дегаминг и производство на лецитин,
реконструкция на съществуваща производствена
сграда", находящ се в урегулиран поземлен имот,
дружеството не е уведомило на най-ранен етап, съгл.
изискв на чл.95, ал.1 от ЗООС.
Дружеството не води отчетност на отпадъците
съгласно изискванията на чл.44, ал.2 във вр. чл.44,
ал.1 от ЗУО

