ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец октомври 2011 г.

През м. октомври РИОСВ Плевен е направил 99 проверки на 80 обекта, дадени 111 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 63 обекта са направени 81 планови проверки и са дадени 98 предписания.
От тях:
• Комплексни проверки по контролна дейност – 1 бр, на които са дадени 7 предписания.
• Съвместни проверки на 12 бр. обекти.
• в това число направени проверки по КПКЗ на: Винербергер” ЕООД, Екарисаж, гр. Угърчин и “Тера
АД”.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 18 обекта са направени 18 извънредни проверки, дадени са 13 предписания.
От тях:
• по жалби – 4 бр.;
• по сигнали – 4 проверки;
• по заповеди на МОСВ – 6 бр.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Извършен планов текущ контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите,
които я замърсяват или увреждат в резултат на промишлена дейност на обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии.
КПКЗ.
1."Винербергер" ЕООД - В момента на проверката (25.10.2011)инсталацията за изработване на
керамични изделия работи. Пещта е пусната в експлоатация от 08.03.2011г. и е осъществявала
производствена дейност до настоящия момент. Няма увеличение на производствения капацитет. На
площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР. Във връзка с актуализиране на
КР №83-Н1/2008г операторът е депозирал в ИАОС – гр. София информация по Приложение№5 и
предстои подаването на информация по Приложение№ 6 от Наредбата за условията и реда за издаване
на комплексни разрешителни (КР). В РИОСВ – гр.Плевен с вх. № 4422/18.10.2011 е представен План
за временно прекратяване дейността на инсталации и съоръжения на територията на Керамичения
завод, гр. Луковит считано от 31.10.2011г.
2.Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин:
В момента на проверката (27.10.2011) Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч,
Летница и Угърчин, работи. Депото е пуснато в експлоатация на 16.05.2011г. Изградена е и се
експлоатира клетка № 3.Община Ловеч е сключила Договор № ДВ-157/01.04.2011г., с който
предоставя за експлоатиране Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и
Угърчин, за срок от 5 години на “Еко – Ловеч” АД.
Контрол върху качеството на атмосферния въздух.
Във връзка с текущата оценка на КАВ:
- Изготвени и представени в МОСВ и ИАОС са:
- Доклад за състоянието на КАВ в гр. Плевен, за неотоплителен (летен) период 01.04. 30.09.2011 г.
- Доклад за състоянието на КАВ в градовете по Долен Дунав (гр. Никопол), за третото
тримесечие на 2011 г.
- Тримесечна справка за концентрациите на ПАВ в АИС Плевен, за третото тримесечие на 2011
- 3 бр. месечни справки за концентрациите на ФПЧ10 в АС Плевен, Ловеч и Никопол за месец
септември 2011 г.
- Изготвена е Месечна справка за концентрациите на ФПЧ10 в АС Плевен, Ловеч и Никопол за
предходния месец септември 2011 г. Справката е представена в МОСВ и ИАОС.
- На Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен е публикувана графична и таблична информация и
сравнителен анализ за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен.
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:

- Анализирани са 6 бр. месечни доклади от проведени СНИ на "Златна Панега Цимент" АД и
"Топлофикация - Плевен" ЕАД.
- Анализирани са и предложени за утвърждаване 3 бр. доклади за резултатите от СПИ - "Осъм"
АД - Ложвеч, "Метаком-СЛЗ"АД и "Кооперация Обнова" с.Черни Осъм.
По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. за норми за допустими емисии на летливи
органични съединения при употреба на разтворители и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: Извършени са
11проверки по спазване условията на Наредбата по чл.11 а то ЗЧАВ на различни категории
потребители на продукти за покрития в т.ч. една проверка по сигнал в автосервиз.
Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки по повод постъпили сигнали и жалби.
Прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. и Регламен (ЕО) №842/2006 г.
Извършени са 6 проверки
Извършена е 1 проверка в обект по прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. и Регламен (ЕО)
№842/2006 г.
Издадени са общо 23 предписания по ЗЧАВ:
- 4 бр. предписания за провеждане на СПИ на емисиите от ЛОС;
- 1 предписание за забрана за ползване на продукти неотговарящи на нормите за съдържание на
ЛОС;
- 5 бр. предписания за привеждане на етикети в съответствие с изикванията на наредбата по
чл.11а от ЗЧАВ;
- 3 бр. предписания за изтегляве от пазара на продукти отговарящи на изискванията за
съдържание на ЛОС;
- 2 бр. предписания за представяне на информационене лист за безопасност;
- 1 предписание за представяне на информация за косумация на органичен разтворител;
- 1 предписание за поставяне на табелки върху хладилни инсталации по изискванията на
приложение № 3 към чл. 7 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент
№1005/2009 г.;
- 2 предписанияза спазване изискванията на Регламент № 1005/2009 г. и Регламент № 842/2006
г. по ремонт, поддръжка, експлоатация и представяне на годишни отчети от оператори на хл.
инсталации.;
- 1 предписание за представяне за проверка на технически досиета на пуснати в експлоатация
хладилни инсталации.;
- 3 предписания по прилагане на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух - за провеждане на емисионен контрол и за ограничаване
разпространението на неорганизирани емисии.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Извършени са 3 бр. проверки, в т. число:
- 1 бр. планова проверка с контролен мониторинг, в рамките на комплексна проверка на обект
без КР - на “ВИТЕКС-ТРОЯН” АД гр. Троян
- Участие в Комплексна проверка по КР, за спазване на условия по фактор "шум" - на
"ЛЕСОПЛАСТ" АД гр. Троян
- Участие в Комплексна проверка по Решение по ОВОС кариера “Коритна”, концесионер на
“ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
Извършен е превантивен контрол по компонент "въздух" и фактор "шум" чрез издаване на
вътрешни становища по компетентност, във връзка с процедури по ОВОС, ЕО и КР.
Направление Води:
Извършени е една извънредни проверки, 1проверка по жалба.
Дадени са общо 13 броя предписания относно провеждане собствен мониторинг на отпадъчни
води, поддръжка в изправност на пречиствателни съоръженията за отпадъчни води.

Направление ОХВ и оценка на риска:
Проверени са 11 обекта по прилагане на законодателството по химикали- 7бр. планови, 2бр.
участия в КПКЗ, 2бр. проверки на обекти СЕВЕЗО.
Проверени са 7 обекта по прилагане на Регламент REACH - 1 бр. вносител, 5 бр.потребители
по веригата и един дистрибутор. В три от цитираните обекти е извършен контрол и по Регламент
648/2004. При проверките на 3бр. формулатори на химични смеси са попълнени и изпратени на ел.
поща в отдел ОХВ на МОСВ въпросници по европейския проект REF2. Проверения вносител на водно
стъкло е извършил късна предварителна регистрация и нотификация на водното стъкло, съгласно
чл.28, ал.6 REACH и чл.40 на CLP.
Дадени са предписания за представяне на актуална справка за химикали, за изискване от
доставчиците на ИЛБ на вещества, изготвени по Регламент 453/2010г. за вписване на биоразградимост
на ПАВ на детергентите.Констатираното през септември неизпълнение на чл.40 на CLP от "Каприкорн
Кемикълс груп" ООД, гр. Луковит -производител на опасен биоцид отпада, тъй като Дружеството не е
производител на активната съставка и не е задължен за извършване на нотификация по CLP.
Извършен е контрол на 2 обекта с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС- обект с висок
рисков потенциал Петролна база Плевен с оператор Нафтекс Петрол ЕООД и обект с нисък рисков
потенциал Лесопласт АД, дадени са предписания за годишен преглед на плана за обучение на
персонала и годишен преглед на ефективността на плана за проверки на безопасността на обекта за
2011г. и за организацията по противопожарна безопасност във фирмата да се преведе в съответствие,
съгласно Наредба I- 2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатоция на
обектите (ДВ, бр.81/18.10.2011г.).
Направление Управление на отпадъците:
Във връзка с подаден в МОСВ сигнал, са извършени съвместно с експерти от МОСВ, 3 броя
проверки на площадки на "Метал-груп" ЕООД, разположени на територията на РИОСВ Плевен - в гр.
Плевен, гр. Ловеч и гр. Троян. Поради констатирано подаване на невярна информация, е изпратена
покана до представляващия дружеството за съставяне на актове за установяване на административни
нарушения по Закона за управление на отпадъците.
Изготвени са 32 бр. писма с предписания и разясняване на нормативната уредба до фирми, с
издадени от РИОСВ Плевен разрешения за дейности с по съхраняване и предварително третиране на
отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни
за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства. Предписано е в
срок до 15.01.2012 г. площадките да се приведат в съответствие с изискванията на чл. 13а, ал. 3.( 9месечен срок от влизането в сила на Закона за управление на отпадъците).
Извършен е контрол по изпълнението на 7 проекта и съставяне на приемателни протоколи по
Договори на ПУДООС с общини, кметства, училища и НПО.
Направление Биоразнообразие и ЗТ:
През месец октомври в РИОСВ - Плевен е направен мониторинг на кафява мечка във област
Пазарджик, изпратен 1 бр. бял щъркел за отглеждане и лечение в Спасителен център гр.Стара Загора,
постъпили са 171 уведомления за планове и програми свързани със сеч на гори.

Съставени наказателни постановления за месец октомври 2011 г. в РИОСВ - Плевен:
Наказателно Обект
постановление, лв.

Причина

7 000 лв.

“Елибор-13”ЕАД,
с.Петърница,
общ.Долни Дъбник

2 000 лв.

ЕТ”Кайчо-ДПНиколай Ненов”,
гр.Луковит

Дружеството извършва дейности по предварително третиране
преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци без
издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на
отпадъците разрешение за извършване на дейности с
отпадъци, изискващо се съгласно чл.12, ал.1, т.1 от същия
закон.
Дружеството не предоставя документи относно отчета и
информацията за управление на дейностите по отпадъците
съгласно ЗУО и Наредба №9

