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

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 105 проверки на 101 обекта, дадени
са 35 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 63 обекта са направени 65 планови проверки, дадени са 24 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

•
•
•
•
•

На 39 обекта са направени 40 извънредни проверки, дадени са 11 предписания.
От тях:
по сигнали – 11 бр.;
по жалби – 1 бр.;
по заповед на МОСВ – 4 бр.;
последващ контрол – 7 бр.;
други –17 бр. в т. число проверки, съвместно с други проверки в региона, по писма на други
институции, за съставяне на констативен протокол за санкция, за пломбиране на савак; за
екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През м. октомври са извършени 11 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор
на околната среда, от които 9 бр. планови и 2 бр. извънредни, при които са дадени 5 бр. предписания
за привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Извънредните
проверки са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания при предходни проверки.
Планови проверки по КПКЗ:
1.“Феникс Инверс” ООД,площадка № 1 - гр. Ловеч - инсталация за производство на ал. сплави на
блокчета от алуминиеви отпадъци;
2. Рафинерия Плама - рафинерия за минерални масла и газове;
3."Джи Еф Еф"АД, Никопол, промишлена инсталация за производство на хартия.
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
- Проведена е на 01.10.2015 г., във връзка със сигнал, проверка за неорганизирани емисии на
интензивно миришещи вещества в район от гр. Плевен. Не е установено разпространение на миризми.
- Участие в Програмен съвет на Община Плевен за разглеждане на изготвената актуализирана
Общ.програма за КАВ, представени писмени бележки и предложения.
- Изготвено уведомително писмо до Община Никопол за необходимостта от актуализиране на
Общ.програма за КАВ.
- Изготвена и изпратена на Кмета на Община Троян информация за емисии на прах от неподвижни
източници в гр. Троян, за изготвяне на Общинска програма за подобряване на КАВ по чл.27 от ЗЧАВ.
Във връзка с текущата оценка на състоянието на КАВ са изготвени:
- Месечен отчет за ФПЧ10 и информация за сайта на РИОСВ.
- Тримесечен доклад за КАВ по Долен Дунав (за гр. Никопол) за ІІІ тримесечие на 2015г.
- Тримесечна информация за нивата на ПАВ в АИС – Плевен за ІІІ тримесечие на 2015г.;
- Шестмесечен доклад (за летен неотоплителен период) за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10 и
озон.
Изготвени са 3 бр. вътрешни становища за съдържание - част „атмосферен въздух”, на постъпили
Общински програми по чл.79 от ЗООС на общини Никопол, Пордим и Ябланица.

Проверки по ЗЧАВ на производствени обекти във връзка с ограничаване на неорганизирани
емисии: 1 проверка в „Сартен България” ООД по сигнал за неприятни миризми.
Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния месец - на
„Златна Панега Цимент” и „Топлофикация Плевен” ЕАД.
За отчетния период няма получени и проверени доклади от собствени периодични измервания.
Проведени са планови контролни измервания на емисиите от 2 източника (асфалтосмесители) в
2 пробовземни точки.
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:
За периода са извършени 3 бр. планови индивидуални проверки, свързани с планов контролен
мониторинг.
Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведени са 3 бр. проверки по спазване изискванията на Наредбата №7/2003г. в т.ч. 1 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 4 бр. проверки в рамките на КПКД.
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 е проверена една бензиностанция.
Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”:
Участия в 4 бр. комплексни проверки по КПКЗ в обекти с издадени комплексни разрешителни в т.ч. 1 бр.
планова и 1 бр. извънпланова във връзка с писмо на МОСВ.

Закон за ограничаване изменението на климата
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
За периода са извършени 1 бр. проверка.
Издадени предписания при всички проверки: общо 2 бр. предписания, в това число:
- за провеждане на СПИ на емисии;
- за представяне на информация за изразходени твърди горива.
Участия в Държавни приемателни комисии – 2 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:
- 2 бр. планови проверки по КПКЗ – на обекти с КР;
- 3 бр. проверки с контролен планов мониторинг на шум.
Съставен и връчен акт за превишени норми за шум на ЕТ „Нина Илиева 2012”, в склад за търговия с
дървен материал и преработка за огрев, в с. Градище, общ. Левски.
Направление “Опазване на водите”:
През м. октомври са направени 8 бр.индивидуални проверки, от които 2 бр. индивидуални
планови проверки и 6 бр. извънредни проверки на обекти формиращи отпадъчни води. Последните са
разпределени както следва: 2 бр. последващ контрол , 2 бр. проверки на обекти с текуща санкция, 1
бр.проверка за пломбиране савак на авариен канал на ПСОВ Плевен, 1 бр. проверка за налагане на

санкция. Експертите от направлението са участвали в 2 бр. комплексни проверки на инсталация с
комплексно разрешително и в 4 бр. комплексни проверки по контролната дейност. Направени са 2
бр. планови и 2 бр. извънредни КПКД. Извънредните проверки са във връзка с последващ контрол
по изпълнение на предписания. При проверките са дадени общо 3 бр. предписания. През отчетния
период са направени 2 бр. предложения за налагане на текущата санкция на Литекс моторс АД и
Астарта ООД и 1 бр..предложение за намаляване текуща санкция на Кондов Екопродукция ЕООД.
Съставен е АУАН на Община Тетевен за неизпълнено предписание , относно възстановяване
експлоатационната изправност на ПСОВ Гложене.
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
Извършени са общо 7 бр. проверки по спазване на изискванията на законодателството по
химикали и контрола на риска от големи аварии, от които 3 бр. индивидуални , 2 бр. КПКД и 2 бр.
проверки на обекти с нисък рисков потенциал по реда на Глава 7, раздел І от ЗООС. Взето е участие
в проверки на 3 бр. обекти с издадени КР. Дадени са 3 бр. предписания за спазване на изисквания на
пожарна безопасност в обектите Севезо. По спазване на изискванията на Регламент REACH са
извършени проверки на 3 бр. потребители по веригата , съгласно определенията на регламент
REACH. 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 37 бр. индивидуални проверки, от които 25 бр. планови и
12 бр. извънредни. При проверките са дадени 17 бр. предписания. От извършените извънредни
проверки, 4 бр. са в изпълнение на разпореждане на МОСВ за осъществяване на контрол на площадки,
на които се извършват дейности по третиране на ИУМПС без документ по чл.35 от ЗУО, 4 бр. контрол по постъпили сигнали за замърсяване с отпадъци, 3 бр. за осъществяване на последващ
контрол и 1 бр. във връзка с подадено уведомление за прекратяване на класификация на отпадъци.
Съставени са 2 бр. АУАН на физически лица за нерегламентирани дейности с ИУМПС.
През м. октомври по компонент почви са извършени 3 планови проверки. Взето е участие в 1
комплексна проверка (КПКД)-последващ контрол на обект за отглеждане на патици мюлари по жалба.
Констатира се, че на обекта не е извършвана дейност, дадено е предписание да не се извършва дейност
по угояване на патици мюлари до привеждане на обекта в съответствие с изискванията на
законодателството по околна среда. Взето е участие в 1 проверка на обект с Комплексно разрешително
(КР) по изпълнение на условия в КР. Взето е участие в Държавна приемателна комисия (ДПК). Във
връзка с преразглеждане на КР е взето участие в заседание на СС на ЕЕС в ИАОС. Изготвени са
вътрешни становища по процедури по ОВОС и по КР по компонент почви.
Дирекция “Превантивна дейност”:
Направени са 2 бр. планови проверки по плана за 2015 г. и една извънредна – изтичане срок на правно
действие на Решение по ОВОС.
Изготвени са:
- 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 6 бр. решения за прекратяване на процедури
- 1 бр. решение за поправка на фактическа грешка.
- 8 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (6 - ОВОС/2 - ЕО);
- 53 бр. крайни писма-преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС ;
- 3 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);
- 18 бр. вътрешни становища /преписки извън обхвата на глава шеста от ЗООС, но в обхвата на чл. 31
от ЗБР
- 9 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 планове за управление на речните
басейни и планове за управление на риска от наводнения;
- 14 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
- 6 писма по чл. 2а, ал. 5 от Наредбата за ОВОС
За месец октомври в направление “ЕО и ОВОС”, са постъпили за разглеждане общо: 68 броя нови
уведомления, 10 искания за преценяване на необходимостта от ОВОС/ЕО, 4 задания за (2 за ДОВОС и
2 за ДЕО), 16 становища (РЗИ и БДДР), 62 писма.
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
- Извършена е проверка на ТП ДГС-Лесидрен, относно спазване на режима на забраните за защитена
местност "Криваците", с. Кирчево. Нарушения не са установени.
- Извършена е проверка на защитена местност "Персин изток", о-в Персин, във връзка със сигнал за
прокарана просека-път през защитената територия. Установено е наличие на просека, която не е
съгласувана по реда на Закона за защитените територии. Предприети са действия за установяване на
нарушителите.
- Извършена е проверка на Община Червен бряг, в качеството й на орган по одобряване на ИП "Цех за
производство на компонентни детайли за автомобилни кранове", ПИ №, № 249003, 000218 и 249004, с.
Рупци, община Червен бряг, съгласувано с Решение № ПН 047-ОС/2010 г. на РИОСВ - Плевен и на
ИП "Промяна предназначението на "пасище, мера" в "предимно производствена зона" (Пп) за
бензиностанция и газстанция ", в ПИ № 166007, гр. Червен бряг, съгласувано с Решение № ПН 058ОС/2012 г. на РИОСВ - Плевен.
- Извършена е проверка на ДПП "Персина", гр. Белене, в качеството й на възложител по проект за
поддържане на платформите за гнездене на Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в ПР "Персински
блата", о-в Персин, земл. гр. Белене.
- Съставен е АУАН за превишено ползване на дървесина в защитена зона “Микре” BG0000616, в
нарушение на условие в Решение 150-ОС/2014 на РИОСВ - Плевен.
- Изпратен е екземпляр от защитен вид от Приложение №3 на ЗБР от вида Бял щъркел от гр. Плевен,
общ. Плевен, обл. Плевен в Зоопарк - гр.Ловеч
- Извършена е проверка на ИБЕИ-БАН, София, по Разрешително №642/2015 г. на МОСВ за събиране
на материал от защитен вид Гол сладник в с. Сомовит. Находище на защитения вид в землището на с.
Сомовит не беше установено.
- Извършени са проверки на екземпляри от видове, включени в Приложенията на Регламент 338/97,
находящи се в зоомагазин на ул. "Васил Левски" №13, гр.Троян, обл. Ловеч и в гр. Плевен;
- Извършени са проверки на защитени дървета - Круша, в гр. Пордим; Летен дъб и Черница - бяла, в
гр. Червен бряг; Летен дъб в земл. с. Лесидрен, Цер в с. Згалево.
- Извършени са проверки по сигнал ОИК-3-100/2015 г. на 2 бр. билкозаготвителни пунктове в с.
Дебнево, на Община Троян и ТП ДГС-Троян. Не са установени издадени позволителни за ползване на
галбули от сибирска хвойна (вид от Приложение 1 на Закона за лечебните растения), както и такива в
наличност.
- Постъпили са 126 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи
провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Нарушител

"ВЕКО" ЕООД,
гр.Троян

НП, лв.

2000

Нарушена
разпоредба

Описание на нарушението

чл.166, т.2 от
ЗООС

Неспазило условие №5 и 6 от решение ПН 63
ПР/2011г., а именно: №5 Битово-фекалните води,
формирани от обекта да се заустват във
водопоплътна изгребна яма, съгласно изискванията
на чл.46, ал.4, т.2 от ЗВ и №6 Производствените и
битово-фекалните отпадъчни води от обекта да
постъпват на ГПСОВ, гр.Троян за пречистване по
сключен Договор с ВиК "Стенето" ЕООД.

ФЛ, гр.Плевен

300

чл.133, ал.1, т.3 от
ЗУО

ФЛ, с.Опанец

300

чл.133, ал.1, т.3 от
ЗУО

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА

Съхранява 19 бр. ИУМПС на нерегламентирана
площадка, която е собственост на "Жилфонд".
Великова е наемател на имота съгл. Представена З-д
№РД11-2212/2.12.2014г. на кмета на Общ.Плевен.
Не е предал ИУМПС на площадка за съхраняване или
в центрове за разкомплектоване на ИУМПС.
Съхранява 60 бр. ИУМПС, без да има издадено
разрешение по ЗУО.

