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ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ ПО КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ на: “Спарки Елтос” АД - дадени 5

предписания и “Алуком” АД - дадени 4 предписания.
Проверки по Контрол изпълнения на условия в КР: “Винербергер” ЕООД – 3 бр. предписания;
“Златна Панега Цимент” АД; “Пилигрим 67” ЕООД.
Проверки по Контрол изпълнение в Решение по ОВОС: АЕЦ “Белене” – 2 бр предписания.
По Регламент 1907/2006(REACH) – “Анаконда” ЕООД, “Марст” ООД и ЕТ “Диди”;
Проверки по управление на отпадъците: по разрешителен режим и прилагане на ЗУО: “КОСТОВ”
ЕООД; Абламилк ЕООД; “Авто компания” ЕООД – дадени 4 предписания; "Балдим Федерн" ООД - 1
предп.; ЕТ "Сима-Яким Михов"; Община Априлци, проект Биодист- 1 предп.; “Рекс” ЕООД Д.Дъбник –
2 предписания; “Нанкови и син” ООД - 4 предписания; «С И С» ЕООД, гр. Троян; «Унитрейд 99»
ООД гр. Троян ; НК «ЖИ», пл. (кариера – Карлуково) – 1 предписание; НК «ЖИ», пл. (база Одърне) –
1 предписание; Общински ПУО, ОА Плевен, ОА Д.Дъбник - 2 проверки, 1 предписание; Общинско депо
за неопасни отпадъци Плевен – на основание чл. 97 от ЗУО; ЕТ "Лора-Милко Янков - 1 предп;
"Интеркар Авто" ООД - 3 предп.;"Пиви Компас" ООД - 2 предп.; "Валенсиия метали" ЕООД, гр.
Тетевен ; "Турнео" ООД гр. Тетевен.
По Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси: “КОСТОВ” ЕООД; Абламилк
ЕООД; "Елит Кар- Груп" ООД - 3 предписания; “Стил Макс” ООД – 1 предписание; ПК “Бели Вит’ – 1
предписание; “К енд К Електроникс” ЕАД , гр. Плевен - 1 предписание.
По Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки в земеделието: ММ Агенция ЕООД, спа
хотел Фея – 2 предписания; ДАД ООД, хотел Балкан – 3 предписания; Амбасадор тур ЕАД, хотел Дива
- 2 предписания; Веника турс ООД, хотел Веника палас - 3 предписания.
По Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки - 1 проверка, 3 предписания - “Плейп” ООД –
3 предписания.
Проверки по ЗОПОЕЩ по документи: “Ранг 2000” ЕООД; “Ансда” ЕООД; “Костов” ЕООД; “Стар 7”
ЕООД; “АСС Инженеринг” ООД; “Спарки Елтос” АД; “Мелта 90” АД; “Елма” АД; “Трояинвест” ООД;
“ВиК” ЕООД Плевен.
Проверки по КАВ: “Роко Бароко” ООД – 3 предписания; “Метро кеш анд кери България”; “Данимекс 6”, “Каменица” – 2 предписания; планова проверка по Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ, дадени 1 бр.
предписания – “КАРТЕКС П” АД – магазин гр. Плевен;; “Данимекс - 6”, “Каменица”; “СТРОЙМАРКЕТ” ЕООД, гр. Плевен; ДИМИТРОВ" ООД Плевен, "ВАП ПРОДАКШЪН" ЕООД и "МАТЕВ
МЛЕКОПРОДУКТ" ООД.
Проверка по Разрешително за емисии на парникови газове № 150/2009 г.на “Хай Уей Енерджи” ООД,
гр. Плевен

Проверки на обекти, ползващи води: ВиК Стенето Троян-ГПСОВ; ВиК Ловеч-ГПСОВ.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
Проверки на добивни обекти: Площ "Мадлен" за проучване на строителни материали, земл. с. Горско
Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч към "БС-Консулт инжинеринг" ЕООД, гр. София.
Извънредни проверки съвместно с ДНСК на язовир Сопот и язовир Г. Дъбник и пробонабиране на
язовир Сопот и Горни Дъбник.
ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ:

Проверка по сигнал в СД Ултрасти-с.Ч.Осъм.
Проверка по сигнал на събирателно дружество “Ню Холидей-Петкови” – гр. Ч. Бряг, извършващо добив
на инертни материали от динамични запаси на р.Искър при с. Глава. Направени са 2 предписания със
срок за изпълнение.
Проверка по сигнал, дадени 3 бр. предписания на “ЕКО-С-ФЪРНИЧЪР” ЕООД с. Г. Дъбник
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

- Mониторинг на кафява мечка в с. Черни Осъм, Община Троян
- Участие в работна среща на Наредба за освобождаване на ГМО в околната среда и пускането им на
пазара.
- Участие в ЕЕС за разглеждане на ДОВОС.
АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ПЛЕВЕН ПРЕЗ
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

Направление “Атмосферен въздух и шум”
1. Контрол върху качеството на атмосферния въздух.
Извършени са проверки на шест обекта със стационарни източници на емисии – парокотелни централи
и на оборудване подлежащо на контрол по Регламент (ЕО) № 1005/2009(2037/2000) и Регламент (ЕО) №
842/2006. Дадено е становище за екологично състояние и съответствие на дейността на дружество
“Петрол” с изискванията на екологичното законодателство.
През месец ноември 2010 г. се акцентира на планов текущ контрол върху качеството на компонентите
на околната среда и факторите, които я замърсяват или увреждат, на основание чл. 154 от Закона за
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2010 г.
Проверка на обекти с дейности в обхвата на наредбите за ограничаване емисиите на ЛОС в
резултат на употреба на разтворители – Наредба 7 от 21.10.2009 и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ.
Направени са. проверки в два обекта за търговия на едро и дребно с бои, лакове. Издадените
предписания са за спазване на нормативно предвидените срокове за преустановяване продажбата на
продукти произведени преди датата определена за етап ІІ на приложение №2, от Наредбата по чл.11а
от ЗЧАВ. Проверени са и са утвърдени СПИ на емисиите от ЛОС на инсталация за нанасяне на
покрития върху метал.
Проверки на обекти с употреба на озонразрушаващи вещества, съоръжения и инсталации
попадащи под контрол на Регламент (ЕО) № 1005/2009(2037/2000) и Регламент (ЕО) № 842/2006.
Акцентите при извършването на проверките са върху ограниченията при ремонт и поддръжка на
инсталации изработени и зависещи от фреон 22 и граничният период на експлоатацията им.
Проверените обекти са на оператори с оборудване включващо хладилни, климатични инсталации и
термопомпи. Инсталациите съдържат предимно фреон 22. При проверките на операторите е разяснена
изискванията на нормативната база относно ремонта, поддръжката и експлоатацията на инсталациите,
съдържащи и работещи с фреон R22.

От контролната дейност не са установени нарушения.
2. Контрол на обекти с действие на вредни физични фактори
Акцентите на дейността през месец ноември 2010 г. са в следните направления:
- Контролни проверки на промишлени обекти с издадени комплексни разрешителни (КР) по спазване
на условията в раздел “Шум”. Проверени са 3 бр. обекти с КР, като контролът е проведен в рамките
на плановите комплексни проверки.
- Анализ на резултатите от представени доклади за проведени СПИ и от протоколи за контролни
измервания на параметрите на шума в околната среда от промишлени източници. През месеца са
анализирани общо 9 бр. протоколи, издадени са 2 бр. предписания.

Направление “Управление на отпадъците”
Съставени са 5 акта за установени административни нарушения по Закона за управление на отпадъците
и Закон за опазване на околната среда. 3 от актовете са за неизпълнени предписания за представяне в
РИОСВ Плевен на документи, доказващи третиране на отпадъците в съответствие с нормативните
изисквания от “Маримпекс-МГ” ЕООД, ЕТ “ЦЕБО-Боряна Дочева” и “Агроком Инвест” ЕООД. Актът
на “Елпром ЕМС” АД е съставен на основание чл.106, ал.1, т.8 от ЗУО за не осигурен достъп за
извършване на проверка, а на “Унипос” ООД поради това, че не е извършило класификация на
отпадъците, образувани в резултат на дейността му по реда на Наредбата за класификация на
отпадъците.

Направление “ОХВ”
Основните акценти при извършване инспекциите са прилагане на Регламент 1907/2006 (REACH)
и Регламент 850/2004 относно устойчивите органични замърсители.
Проведена e среща с производители на калциев дихидроксид във връзка с изясняване на
възникнали при тях проблеми и въпроси относно регистрация по Регламент 1907/2006 г. и нотификация
по Регламент 1272/2008 г.
• Прилагане на Регламент 850/2004 (POPs) относно устойчивите органични замърсители
Проверените 4 бр. фирми не използват вещества и не съхраняват съществуващи и нови УОЗ за
които има забрана за производство и употреба .
• Прилагане на Регламент648/2004 относно детергентите
Фирмата производител на детергенти използва повърхностно – активно вещество с
биоразградимост, съгласно критериите на Регламент 648/2004

Направление “Биологично разнообразие и защитени територии”
•
•

Участие в работна среща за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на ГМО в
околната среда и пускането им на пазара и даване на конкретни предложения
Успешно приключен и отчетен мониторинг на флората и фауната за 2010.

Съставени наказателни постановления за месец октомври 2010 г. в РИОСВ - Плевен:
500 лв.

Горан Старчевич

500 лв.
50 лв.

Астарта ООД
Николай Николов
Недков

3000

ЕТ “ЕврокварцМладен Ватов”

Неизпълнение на изискванията на наредбите по чл.17, ал.1 и 2
от ЗЧАВ
Не провежда собствен мониторинг на отпадъчни води
Не изпълнил предписание за прекратяване заустването на
отпадъчни води /в канавка, обслужваща ж.п. линия СофияВарна/
Предизвиква замърсяване на почвата на частни и общински
имоти в с. Александрово

