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ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
Комплексни проверки по ОВОС И КР на: “Рафинерия Плама” АД и Екарисаж гр. Угърчин;
Регионално депо гр. Ловеч, “Тера” АД, гр. Червен бряг, “Троя тур” ООД, с. Рибарица, “Мария Рос”
ООД, с. Лесидрен.
Съвместна проверка в: “ХЕМ”АД; Фрукто Джус ЕООД гр. Троян; “Слънчев дар” АД – Зърнобаза
Плевен; “Премиер ПЛ” АД гр. Плевен; СД “Динико – Диков, Недков и сие” гр. Ч. бряг /дадени 2
предписания/; “Палфингер продукцион техник България” ЕООД /дадени 8 предписания/.
Контрол на обекти с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС: “Лесопласт" АД, Троян – втора
планова проверка, 2бр. предписания
По Регламент 1907/2006(REACH) "Проучване и добив на нефт и газ" АД, София; ЕТ "Тодор Петков
ТИП-24",Ч. бряг; "Елица -3 " ЕООД, Плевен; “Елмира” ООД, Плевен.
Проверки по управление на отпадъците: по разрешителен режим и прилагане на ЗУО:
“Сторгозияпласт” ЕООД Плевен;“ДКЦ І-Плевен” ЕООД; “Ровотел стийл” ООД - 1 предп.; "ЕСО" ЕАДМЕР Плевен – 2 предписания и "ЕСО" ЕАД-ТДУ Север - по разрешителен режим и прилагане на
Наредба за ПХБ; “БДЖ-ПП” ЕООД – дадено предписание; “БДЖ-ТПС (Локомотиви) ЕООД – 1
предписание; “Елма АД - по разрешителен режим и прилагане на Наредба за ПХБ – 1 предписание;
“Машстрой” АД - по разрешителен режим и прилагане на Наредба за ПХБ; ЕТ Иван Точков, с.
Дойренци – 1 предписание; ТД “Кнезим” АД , гр. Кнежа – на осн. Чл.43, ал.2 от ЗУО – 1 предписание;
“РАНГ – 2000” ЕООД, площ. № 2 за ДО в гр. Кнежа - на осн. Чл.43, ал.2 от ЗУО; Дентален център І ;
Плевен ЕООД – 2 предписания; МЦ Апекс ООД Плевен; МЦРСМ І Плевен ЕООД; ГПСМП Астма
център Плевен ЕООД; МЦ Окулус-Кушинова ЕООД; “Инжстрой”; "Ретекс" АД; “Елмира” ООД,
площадка – гр. Плевен, ж.к. Дружба 90 – 1 предписание; “Елмира” ООД, площадка – гр. Плевен, ул.
“Кара Кольо” 2 – 1 предписание; "Никром-тръбна мебел" АД - 1 предписание; СД "Ултрастил"; ЕТ
"Явор Стандарт"; "Елматех" АД.
По Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси: “Илинден” ЕООД , Плевен – 2
предписания; “Дитроникс” ООД , с. Г. Митрополия, общ. Плевен – 2 предписания; “Мелиса” ООД – 1
предписание; “Глобъл Лубрикантс енд кемикълс” ЕООД – 3 предписания; “Матев млекопродукт”
ЕООД - 4 бр. предписания; “Технокороза” АД – 2 бр. предписания; “Фуражни храни” ООД; ET
“Йорданов 42 – Иван Димитров”– 2 предписания; “Мултиимпекс – 5 предписания; “Веко” ЕООД; “В –
Владимир Христов” ЕТ - 4 предписания; “Дренски” ЕООД – 2 предписания; “Чолакови” ЕООД.
Проверки по ЗОПОЕЩ по документи: “Рубин” АД; “СтартКерамик” ООД; “Софарма” АД; “Емос”
АД; “Литекс” АД; “Мелта 90” АД; “Звезда” АД; “Никром-тръбна мебел” АД, гр. Ловеч; “Бета
индъстрис корп.” АД, гр. Червен бряг; “Кооперация “Обнова”, с. Черни Осъм, общ. Троян, обл. Ловеч;
“ВАП Хидро” ЕООД; “Вапрес” ЕООД; “Осъм” АД; “Машстрой” АД; “Ранг 2000” ЕООД; “Пътстрой”
ЕАД; ДП “НК ЖИ”, жп секция Плевен; “ВАП Продакшън” ЕООД; “Бент ойл” ООД, гр. Плевен;
“Витекс-Троян” АД, гр. Троян; “Рафинерия Плама” ЕАД, гр. Плевен; “Балкан” АД, гр. Ловеч.
Проверени добивни обекти: находище “Гечовското”, към “АСС Инженеринг” ООД; Газокондензатно
поле “Деветаки”; - Находище "Червен бряг" ("Банчовското"), земл. гр. Червен бряг, общ. Ч. бряг към
"Тера" АД; Насипище (табан, част от имот № 236009 по КВС земл. Червен бряг) към "Тера" АД.

Проверки по КАВ: Община Плевен във връзка с програма по чл.27, ал.1 от ЗЧАВ; “Плевен 1999”
ЕООД, “Фиеста 13” ЕООД, “Елком ВМВ” ЕООД, “Роко Бароко” ООД 3; “Бета индъстрис корп.”АД с
цел съставяне на Констативен протокол за установяване на превишение на емисиите на ЛОС- дадено
предписание; 1 проверка по спазване на условията на Наредбта по чл.11а “ИМАР”ЕООД, дадено
предписание; “Мариана Александрова”ЕТ по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а.; “Титан –
Златна панега”; “Дренски “ЕООД – търговия на едро и разфасоване на бои, лакове и байцове за дърво и
“Топ ауто”-автосервиз с автобоядисване; “Елица 3” ЕООД гр. Плевен – контрол на ЛОС по Наредбата
по чл.11а от ЗЧАВ.
Проверки на обекти, ползващи води: Лесопласт АД гр. Троян; Еко Балкан ООД гр. Тетевен; Цех за
консервирани зеленчуци с.Бохот – предписания, Завод за тоалетна хартия с.Черквица; Лесопласт АД;
ГПСОВ Плевен; Бета индъстрис корп АД; Общ. Троян; Рубин АД.
По биоразнообразие и ЗТ: 1 проверка по ЗЗТ и 6 проверки по ЗБР.
Проверки по ЗГМО - извършени 3 проверки.
Проверки на “Водно строителство-2000” – АД и на “Симона-не” – ООД във връзка с изпълнение на
предписания за почистване от депонирана баластра на пасища в поречието на р. Вит, земл. на с.
Крушовица.
Проверки извършени съвместно с други държавни институции:
По писмо на ОД на МВР – Ловеч: «Еф Ай Рисайклинг» - 1 предписание; «Вилитет» ЕООД; «Феникс
инверс» ООД ж. к. «Младост» -3 предписания; «Феникс инверс» ООД , ул. «Стара планина» -1
предписание; «Металекспрес – Антон Василев» ЕТ -1 предписание; «Феникс ЛВ» ЕООД -1
предписание; Феникс инверс» ООД- 1 предписание.
По писмо на РПУ – Кнежа - «Ранг 2000» ЕООД; «Нет метал» ЕООД -1 предписание.

Съвместна проверка по писмо на РВСК – Ловеч на “Матев Млекопродукт” ООД с. Горан, обл. Ловеч –
26.10.2010г.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
Извънредни проверки по управление на отпадъците: ЕТ “Хачи - 2003 - Пламен Маринов” - 3 предп.;
“ЕМТЕКС” ООД, гр. Черевен бряг – (автосервиз) – 1 предп.; Сервитут на общински път в ПИ
56722.35.724, до стария мост на р. Вит, общ. Плевен; Сервитут и участъци от Републиканска и
общинска пътна мрежа (ОПУ- Плевен); с. Рупци, община Червен бряг - ( 2 частни имота – по жалба) – 1
предп.; ЕТ "Италиано – Илиан Бендов" - чл.97 от ЗУО - 3 предписания; “Деси 75” ЕООД - дадено
предписание; "Меттрейд инвест" ЕООД-чл.97 от ЗУО; "Гиби Комерс" ЕООД- чл.41, ал.2 от ЗУО;
"Феникс Инверс" ООД Ловеч - чл.97 от ЗУО; "Феникс Репластик" Плевен, ул. Г. Кочев - чл.55, ал.3 от
ЗУО.
ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ:

По сигнал в землището на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, касаещ изкопни работи.
В “Савел” ЕООД – по сигнал ОИК-2-27/24.09.2010.
По сигнал в с. Златна Панега, общ. Ябланица е направена проверка на площадка за ТДОЧЦМ.
По жалба в “Технокороза” АД с. Дойренци – 3 предписания.
Проверка по сигнал в “Технокороза” АД, цех с. Дойренци, обл. Ловеч, дадени 2 бр. предписания.
В землище на с. Буковлък, общ. Плевен – проверка по сигнал.
Други дейности:
РИОСВ Плевен изнесе презентации на организирания от Българска стопанска камара и Стопанска
камара – Ловеч семинар-обучение. На семинара бяха запознати участниците с новоизлезлите и
съществуващите нормативни документи, касаещи околната среда.
Участие в кръгла маса “Орхуската конвенция и проблемите на ядрената енергетика” 18.10.2010г.
гр.София
Участие в ДПК за обект “Складово стопанство за съхранение на зърно” на ЕТ “Хелга-С. Стоянова”, гр.
Д. Митрополия.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ПЛЕВЕН ПРЕЗ
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2010 Г.
Направление “Атмосферен въздух и шум”
1. Контрол върху качеството на атмосферния въздух.
Във връзка с общинските програми за КАВ по чл. 27 от ЗЧАВ на е приет Дългосрочен план за действие
към програма на Община Никопол – програмата е актуализирана. За Община Плевен е изготвен
метеорологичен файл (по ТА Luft), който е необходим за извършване на моделиране. Данните,
необходими за моделиране и за актуализиране на програмата са предоставени на фирмата изготвител.
Очакваме проекта на програма да е готов до края на м. ноември 2010 г.
Във връзка с текущата оценка на КАВ са изготвени: месечна справка за концентрациите на ФПЧ10
(публикувана в Интернет), доклад за КАВ за гр. Никопол – трето тримесечие на 2010 г., шестмесечен
доклад за КАВ за гр. Плевен за неотоплителен период.
Извършени са проверки на два обекта със стационарни източници на емисии – парокотелна централа и
филтърни блокове за обезпрашаване на производствени газови потоци, и на оборудване подлежащо на
контрол по Регламент (ЕО) № 1005/2009(2037/2000) и Регламент (ЕО) № 842/2006.
На работно заседание в състава на ДПК е дадено е становище за въвеждане на обект в експлоатация.
Извършени са проверки по жалби за замърсяване на атмосферния въздух в община Плевен и община
Троян. На жалбоподателите е отговорено своевременно. Направена е проверка по жалба на жителка на
гр.Ловеч за нарушения на екологичното законодателство в “Технокороза”АД. с.Дойренци. Такива
нарушения по отношение на емисиите в атмосферния въздух не бяха установени, дадено е предписание
за провеждане на СПИ на емисиите от прах. Констатираното е описано в отговор до жалбоподателката.
2. 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 четири обекта за търговия на едро и дребно с бои, лакове и авторепаратурни
продукти и на един автосервиз извършващ автобояджийски услуги. Издадените предписания са за
привеждане на етикетите с съответствие с изискванията на чл.5 от Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ.
Проверени са и 3 бр.обекти извършващи дейности в обхвата на Наредба №7 от 21 Октомври 2003г. В
два от тях предписанията са за представяне на актуални справки за употребата на разтворители и
провеждане на СПИ при достигане на необходимото за провеждането им натоварване на инсталациите.
В един от тях е съставен констативен протокол за установяване на превишение на НДЕ на ЛОС, с цел
налагане на санкция по чл.69 от ЗООС. Дадено е предписание за техническа профилактика на
източниците на емисии и провеждане на нови измервания.
3. 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 е установено едно нарушение, за което е съставен акт на “Палфингер
продукцион техник България” ЕООД.
4. Контрол на обекти с действие на вредни физични фактори
Акцентите на дейността през месец октомври 2010 г. са в две направления:

-

Проверки съвместно с Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС, за извършване мониторинг на
нивата на шум в околната среда от дейността на промишлени обекти. Контролът е проведен в
рамките на годишния план на РИОСВ - Плевен.
Проверки съвместно с Областна дирекция “Гражданска защита” Ловеч, на потенциално рискови
обекти, съхраняващи и/или използващи източници на йонизиращи лъчения. Извършени са 5
проверки на обекти в гр. Ловеч и гр. Троян. Проверките са с извънреден характер, по Заповед на
Областния управител на Област Ловеч.

Направление “Води”
По важни проверки:
Екобалкан ООД гр. Тетевен за налагане имуществена санкция по чл. 69 от ЗООС.
Астарта ООД и ЕТ Динико за изпълнение на дадени предписания – съставени са актове.
На Лесопласт АД и Фруктоджус ЕООД за подадени сигнали – дадени предписания-5 броя.

Направление “Управление на отпадъците”
1. Извършени съвместни проверки с областна дирекция на МВР – Ловеч и РУП – Кнежа по
тяхно разпореждане на площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали
Експертите от РИОСВ са проверявали за наличие на необходимите документи по ЗУО, водене на
отчетност и разделно съхранение на отпадъците. За една от площадките е констатирано, че не е вписана
в лиценз за ТДОЧЦМ, а за друга, че се извършва нерегламентирано третиране на ИУМПС. Дадени са
предписания за получаване на необходимите документи съгласно изискванията на ЗУО. Предстои
съставяне на акт на фирмата, извършваща нерегламентирано третиране на ИУМПС.
2. Контрол по изпълнение на плановете за почистване и/или обезвреждане на
инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ
През месеца са проверени последните четири дружества и е систематизирана цялата събрана през
годината информация относно фирмите, задължени по Наредбата за ПХБ.
От 15 фирми, които трябва да предадат за крайно обезвреждане до края на 2010 г. инвентаризираното си
оборудване, 5 са предали за последващо третиране отпадъците си, съдържащи ПХБ. От България са
изнесени за обезвреждане отпадъците на 4 дружества. Останалите 10 фирми са представили договори с
фирми, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО или са в процедура по сключването им.
Оборудването, съдържащо ПХБ на “ЕСО” ЕАД, МЕР Плевен и “ЕСО” ЕАД-ТДУ-Север, като част от
електроенергийната система, е собственост на “НЕК” ЕАД по силата на договор за екслпоатация. ЕСО
ЕАД, ТДУ и МЕР са извършили инвентаризиране на оборудването. В НЕК, разработила плана по
Наредбата, се провеждат процедури за избор на фирми изпълнители на дейности за обезвреждане на
оборудването, съдържащо ПХБ. По нататъшните действия на ЕСО ЕАД, ТДУ и МЕР са съобразени с
хода и резултатите от провежданите в НЕК ЕАД процедури.
Като цяло всички задължени по Наредбата дружества са предприели мерки за изпълнение на
утвърдените планове.
3. Проверки по жалби и сигнали
- При извършената проверка на място в “Технокороза” АД с. Дойренци не е установено
нарушаване на Закона за управление на отпадъците.
- Проверени са 2 частни имота в с. Рупци, община Червен бряг по жалба за изгаряне на отпадъци
от ИУЕЕО. Не е констатирано изгаряне. Дадено е предписание откритите отпадъци да се
предадат на фирми с документ по ЗУО.
- Извършени са 3 проверки по сигнали за замърсяване с отпадъци на участъци от Републиканската
и общинска пътна мрежа. Направени са 2 предписания за почистване на отпадъците.
4. Финансов контрол на такси за МРО
Като резултат от направените предписания на дружества, на които е извършена проверка през месец
октомври 2010г., постъпилите средства в ПУДООС са в размер на 39126.33 лева. В организации по
оползотворяване са платени лицензионни възнаграждения в размер на 64352,04 лева- (след констатации
от направена проверка за периода 2006 -2010 г.).

Направление “Почви”
През отчетния период са направени 2 броя проверки, които са във връзка с проверка
изпълнението на предписания. Едната е на “Водно строителство – 2000” АД , която трябваше да
изчисти коритото на р. Вит и съседните терени /пасище, мера – общинска собственост / от добитата
баластра и да извърши рекултивация на терена. Предписанията са изпълнени. Другата проверка е на
“Симона-не”, със същите предписания, които все още се изпълняват.
Направен е акт по ЗООС на ЕТ “ Еврокварц – Младен Ватов” който извършва добив на баластра
от динамични запаси в коритото на р. Осъм. На площ от около 5 дка земеделска земя 3 категория е
разположена цялата техника и купища баластра и камъни, което води до увреждане на почвата и
невъзможност за използване на земеделските имоти по предназначение.
Взето е участие в комисията по чл. 17, ал.1 т.4 от ЗОЗЗ в Областна Дирекция “Земеделие” Плевен във връзка с промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и в 1 ЕЕС.
Направена е информация за резултатите от съвместната проверка, съгласно Заповедта на Областния
управител на Плевенска област на складовете, съдържащи негодни продукти за растителна защита,
както и актуализацията за 2010г, в табличните форми по искане на ИАОС – гр. София. Отговорено е на
жалби и сигнали, както и препращане по компетентност, давани са вътрешни становища по ДОВОС,
инвестиционни намерения и други.
Акцентирано е върху изпълнението на предписанията във връзка с опазване на земите и почвите.

Направление “Биологично разнообразие и защитени територии”
- Съвместно с експерти от ИАОС са взети средни проби (растителен материал) от културите
царевица и рапица с цел анализ на генетични модификации. Пробите са взети от площи,
разположени в близост до ЗЗ “Обнова” (BG 0002096) и ЗЗ “Обнова – Караман дол” (BG 0000239) и
до ЗЗ “Никополско плато” (BG 0002074), ЗЗ “Персина” (BG 0000396) и ПП “Персина”, съответно.
- Участие на експерти от РИОСВ – Плевен в масиран мониторинг на кафява мечка в област Смолян.
- Извършено е маркиране на резерватите “Китка” и “Милка” и са поставени информационни табели
в трите резервата – “Китка” , “Милка” и поддържан резерват “Персински блата”.
Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”
• Прилагане на Регламент 1907/2006 (REACH) – 5 планови проверки, дадени 5 бр.
предписания.
Операторите са информирани за приключването на първия етап от същинска регистрация по
Регламент 1907/2006 г.
Изпратени са 44 броя писма до дружества на територията на РИОСВ Плевен, с информация и
напомняне за изпълнение на задълженията по Регламент (EO)1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (СLP), в сила от 20.01.2009г.
• Прилагане на нормативната уредба за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях. Контрол на обекти с издадени
разрешителни по чл. 104 от ЗООС
През октомври е осъществен последващ контрол по изпълнение на условията в разрешително за
експлоатация № 62 от 2007 г. на “Лесопласт” АД, гр. Троян, предприятие с висок рисков потенциал, с
оператор “Лесопласт” АД, гр. Троян от междуведомствената комисия по Заповед № РД – 907/30.12.2009
г. на Министъра на околната среда и водите
Предприетите превантивни мерки (организационни и технически) от операторите, гарантира
безопасното съхранение и употреба на химичните вещества и смеси.

Направление “Превантивна дейност”
- Проведен е 1 бр. ЕЕС по ЕО в РИОСВ Плевен
- 1 бр. заповед за експертен съвет по ЕО
- 1 бр. становище по ЕО за ПУП - ПРЗ на “Жимекс” ООД с придружително писмо
- 1 бр. протокол от ЕЕС по ЕО
- Участие в обществено обсъждане по ДОВОС в с. Долни Вит
- 1 бр. оценки качеството на ДОВОС

- 10 бр. решения за преценяване необходимостта от ОВОС, с характер на решението да не се
извършва ОВОС. Има 1 една процедура за преценяване необходимостта от ОВОС, прекратена с
решение.
- 10 бр. уведомителни писма за приключени процедури по преценяване необходимостта от ОВОС с
бланки образци за регистъра на
административните структури и протоколи за издадени решения
- 1 бр. решение за преценяване необходимостта от ЕО, с характер на решението да не се извършва
ЕО
- 26 бр. писма за приложима процедура и за изискване на доп. информация
- 12 бр. вътрешни становища по ЗООС за БР
- 26 бр. становища по ЗООС, включително за финансиране
- 15 бр. изготвени писма до БДДР по ЗВ
- Изготвени са 7 бр. писма до операторите и БДДР за предстоящите проверки по КР и ОВОС
- Изготвени са 7 бр. заповеди за контрол по КР и ОВОС
- Извършени са 7 бр. комплексни проверки по ОВОС и КР, изготвени са списъци за контрол на
условията в издадените решения,
дадени са 3 бр. предписания
- 87 бр. постъпили нови преписки и документация с доп. информация
- Попълване на вътрешните регистрите по ОВОС, ЕО
- Предоставяне на информация за Интернет страницата на РИОСВ Плевен във връзка с
процедурите по ОВОС, ЕО и КР
- Изготвена справка до МОСВ за ветрогенератори за м. септември
- Запознаване с измененията в Наредбата по ОС
- Дадени предложения до МОСВ за допълнения в проекти за изм. и доп. наредбите за ОВОС и ЕО
- Всички становища, решения за преценяване във връзка с кандидатстване за финансиране са
изготвени в много кратки срокове
- Изготвен деветмесечен отчет за дейността в сектор “Превантивна дейност”
- Участие в раб. среща по ОВОС и ЕО в София, участие в раб. среща по проект “Набуко” в община
Плевен

Съставени наказателни постановления за месец октомври 2010 г. в РИОСВ - Плевен:
500 лв.
2000 лв.

Владимир Томов
Томов
“Развитие” АД

500 лв.

“Олина 2000” ООД

500 лв.

Ангел Стоянов
Асенов

600 лв.

Радослав Троянов
Недков

Като оператор на хладилни инсталации не е представил
годишен отчет за озоноразрушаващите вещества
Дружеството ползва воден обект без необходимото за това
разрешително за заустване на отпадни води
Неизпълнение на предписание, дадено по чл.93, ал.4 от ЗУО
“Да се внесе в РИОСВ І Плевен актуализирана програма за
утвърждаване
Неизпълнил предписание за недопускане на изпускане на
неорганизирани емисии в атмосферния въздух в резултат от
производството на дървени въглища по открит способ
Като възложител не изпълнил условия от Решение 23-ОС/2009
г. по оценка за съвместимостта, издадено от директора на
РИОСВ – Плевен, което е нарушение по чл.31, ал.14 от ЗБР

