ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец януари и февруари 2016 г.

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 66 проверки на 64 обекта, дадени са
16 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 25 обекта са направени 25 планови проверки, дадени 7 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:







На 39 обекта са направени 41 извънредни проверки, дадени 9 предписания.
От тях:
по жалби – 3 бр.;
по сигнали – 11 бр.;
по искане на МВР – 1 бр;
последващ контрол – 3 бр.;
други –23 бр. в т. число проверки по писма на МОСВ, на ИАОС, по чл. 69 от ЗООС, 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 4 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или
фактор на околната среда, от които 2 бр. планови и 2 бр. извънредни. Дадени са 5 бр. предписания за
привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Извънредните
проверки са извършени 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. Полихим - СС ЕООД извънредни проверки.
2. Рубин Трейдинг АД - извънредна проверка по условие 16 от КР.
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
Във връзка с изпълнението на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ са извършени:
- Участие в Общински програмен съвет за КАВ – Ловеч, на който е прието задание за актуализиране на
програмата по чл.27 от ЗЧАВ
- Изискана и обобщена е информация от 11 бр. предприятия в Община Ловеч с източници на прах, за параметри
на комините и режима на работа през 2015 г., във връзка с моделирането на замърсяването с ФПЧ10.
- Изготвен е за Община Ловеч диск с данни и анализи, необходими за изготвяне на актуализираната
общ.програма по чл. 27 от ЗЧАВ
- Изготвено е писмо до кмета на Община Тетевен за резултати от измерване с мобилната станция на
показателите за КАВ през 2015 г. в гр. Тетевен;

- Анализ на представените, съгласно дадени предписания, месечни отчети на Общини Плевен и Ловеч
за извършените през месец 11.2015 г. 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.;
- тримесечен доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав – за гр. Никопол, за ІV тримесечие на
2015 г.;
- тримесечна информация за нивата на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в АИС – Плевен
за ІV тримесечие на 2015 г.

Изготвени са 4 бр. вътрешни становища - част „атмосферен въздух”, за постъпили Общински
програми по чл. 79 от ЗООС – на общини Ловеч, Угърчин, Белене, Пордим (коригирана);
Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са общо 13 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ – 7 бр. на „Златна Панега
Цимент” и 6 бр. на „Топлофикация Плевен” ЕАД.
За отчетния период са получени и проверени 13 бр. доклади от собствени периодични
измервания, за 40 бр. източника (пробовземни точки). Утвърдени са 2 бр. пробовземни точки.
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:
Извършени са 3 бр. извънредни проверки за установяване на временно прекратяване на дейност
замърсяваща околната среда над НДЕ и временно прекратяване на санкция, от които в две асфалтобази
и едно предприятие за преработка на слънчоглед.
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.
Обработвани са годишни отчети на оператори, ползващи инсталации с озонразрушаващи
вещества и флуорирани парникови газове и на оператори, използващи в своята дейност тези вещества.
Подготвя се годишен отчет за МОСВ.
Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”:
Проведени са 4 бр. извънредни проверки по КПКЗ в обект с издадено комплексно разрешително от
които три в „Полихим – СС” ЕООД, гр. Луковит – по сигнал за неприятни миризми и във връзка с препоръки на
МОСВ и една проверка в ”Рубин трейдинг” ЕООД, гр. Плевен.
Издадени са 2 бр. предписания до обекти с КР:
- до „Топлофикация – Плевен” ЕАД да информират МОСВ и ИАОС за преразглеждане на КР поради
планирани промени и нови изисквания за ГГИ;
- до „ПИЛИГРИМ - ГМ” ЕООД за представяне на документи по изпълнение на поставени нови условия
в част въздух на актуализирано КР.
Изготвени са 2 бр. вътрешни становища във връзка със Заключения на ЕС за НДНТ: по представен от
ИАОС проект за КР на „Рубин трейдинг” АД и по преразглеждане КР на Златна Панега Цимент АД.

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане н замърсяване на околната
среда над допустимите норми и/или при неспазване на определени емисионни ограничения
Внесени са:
- 2 бр. предложения, съответно за отмяна/намаляване на наложени текущи санкции по чл. 69 от ЗООС,
на база резултати от СПИ.
- 4 бр. предложения за временно прекратяване на санкция по реда на чл.69в от ЗООС, заради временно
прекратяване на дейността замърсяваща въздуха над определените НДЕ.

Издадени предписания при всички проверки: общо 1 бр. предписание, в това число:
- за възстановяване на аспирация и удължаване на комини – 1 бр.;
Участия в Държавни приемателни комисии – 3 бр.
Участие в комплексни проверки-КПКД
3 бр. участия във връзка с постъпили сигнали.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Анализирани са резултатите от представени 4 бр. доклади от СПИ на шум от инсталации с издадено
КР.
Изготвено е вътрешно становище за оценка качеството на ДОВОС за добив на варовици от находище „Ъглен”.
Изготвени са 2 бр. вътрешни становища по процедури за преразглеждане на КР и 8 бр. вътрешни
становища по процедури за оценка необходимостта от ЕО и ОВОС.

Направление “Опазване на водите”:
През м.февруари са направени 7 бр.планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води,
включени в списъка на обектите подлежащи на задължителен контрол през 2016 г . Списъкът е
утвърден със Заповед № РД-21/18.01.2016 г. на МОСВ. Взети са проби от отпадни води за изпитване
от РЛ Плевен. През периода е направена 1 бр. извънредна проверка на "Рафинерия Плама" АД по
писмо на ИАОС , относно проект на комплексно разрешително. При извършените проверки не са
установени нарушения и не са направени предписания.
Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”:
През отчетния период са извършени 19 бр. индивидуални проверки, от които 7 бр. планови и
12 бр. извънредни. От извършените извънредни проверки, 6 бр. са по подадени жалби и сигнали за
нерегламентирано третиране на отпадъци и наличие на замърсявания с отпадъци, 1 бр. по искане на
МВР за извършване на съвместни проверки, 2 бр. са за осъществяване на последващ контрол по
дадени предписания и 3 бр. във връзка със заявления за издаване на разрешeния за дейности с
отпадъци. Съставени са 2 бр. АУАН - на физическо лице за предаване на отпадъци на лица без
документ по чл.35 от ЗУО и на юридическо лице "Леспром Трейдинг" ЕООД - за непредставяне на
информация по отпадъците.
През м. февруари 2016 г. са извършени 2 извънредни проверки (1 сигнал и 1 жалба). Сигналът
се отнася за централизиран склад за съхранение на негодни ПРЗ в с. Карлуково, общ. Луковит. Във
връзка с направените констатации с писмо са дадени 4 предписания за привеждане в съответствие с
екологичното законодателство. При проверката по жалбата, касеща се за изхвърлен торов отпад, са
дадени 2 предписания за преустановяване изхвърлянето на торов отпад и предприемане на действия за
съхранение на пресния торов отпад, по начин, недопускащ замърсяване на почви.
Дирекция “Превантивна дейност”:
- 16 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 2 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 1 бр. решения за прекратяване на процедури по ЕО
- 60 решения по ОС по ЗБР (в т.ч. 1 бр. по АПК)
- 201 бр. крайни писма-преценки по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС (в т.ч. 76 от н-е „ЕО и ОВОС);
За направление "ЕО и ОВОС":
- 18 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от ЕО –
4 бр., преценяване необходимостта от ОВОС – 11 бр., не може да се проведе процедура – 3 бр.);
- 135 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в
обхвата на глава 6 от ЗООС;
- 18 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и
неточности по процедурите;
- 12 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;
- 26 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;
- 32 бр. писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда глава
6 от ЗООС
- 10 други писма (смяна на възложител, удължаване срокове, МОСВ и др.);
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
- Три проверки на природна забележителност "Чернелка" във връзка със: заснемане на сцена от филм
от "Сърпентайн" ООД, гр. София; направа на просека под ел. провод от "ЧЕЗ Разпределение България"
АД, гр. София; контрол по спазване на режима на природната забележителност в общински имот в
землището на с. Горталово.

- Три проверки на влажни зони по поречието на р. Вит, р. Искър, р. Дунав, р. Вит и р. Осъм, във връзка
с 40-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици
- Изпращане на защитен вид от Приложение №3 на ЗБР-1 екземпляр от вида Обикновен мишелов във
Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София.
- Извършени са проверки за спазване на режими, определени със заповедите за обявяване на
Поддържан резерват "Персински блата", ЗМ "Персин" - землище гр. Белене и на природни
забележителности "Скален мост "Седларката", землище с. Ракита, "Пещера Лястовица", земл. с.
Гложене, "Находище на терциерни /тортонски/ вкаменелости", земл. с. Търнене. Нарушения не са
констатирани.
- Извършен е последващ контрол по дадено предписание на Ловно рибарско дружество-Никопол за
влизане с моторни превозни средства в защитена местност "Персин изток", земл. гр. Белене, обл.
Плевен. Нарушение на предписанието не беше установено.
- Извършена е проверка по спазване на условия в Решение ПН 02-ОС/2016 г. във връзка с провеждане
на сечи в подотдели1029 "б" и 1030"в", попадащи в ЗМ "Персин". Нарушение на условията не е
установено.
- Извършени са проверки за спазване на режими, определени със заповедите за обявяване на защитени
зони “Седларката” BG0000591, землище с. Ракита, и “Пещера Лястовицата” BG0000269, землище с.
Гложене
- Извършени са проверки на четири защитени дървета от вида Летен дъб в землището на с. Търнене и
бяла черница в двор на бивше училище в гр. Тръстеник. Две от дърветата ще бъдат заличени, поради
лошо здравословно състояние.
- Извършена е проверка по сигнал за умишлено убит кълвач от пчелар в местност "Нежовец",
землище гр. Плевен. Екземплярът не е установен.
- Извършена е проверка на екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР, в с. Сопот, във
връзка със сигнал за отглеждане на червеногуши гъски, малки белочели гъски и бял ангъч. Установено
е, че екземплярите са закупени от развъдник с необходимите за това документи.
- Извършена е проверка на размножен екземпляр от вида Сив папагал-Жако, включен в Приложение
В на Регламент 338/97.
- Изпратени са екземпляри в безпомощно състояние от защитени видове - 1 екземпляр от вида Ням
лебед във Ветеринарна клиника в гр. София и 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов в Зоопарк
"Кайлъка" - гр. Плевен
- Постъпили са 173 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи
провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Нарушител

НП, лв.

Нарушена
разпоредба

ФЛ

600

чл.133, ал.1, т.3 от
ЗУО

ФЛ, с.Опанец

600

чл.133, ал.1, т.3 от
ЗУО

"Карабулев" ООД

200

чл.25, ал.4 във вр.
чл.26, чл.41, ал.1
от ЗЧАВ

ФЛ

600

чл.133, ал.1, т.3 от
ЗУО

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА

Описание на нарушението
Не е предал ИУМПС на площадка за съхраняване или в
центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Съхранява 6 бр.
ИУМПС, без да има издадено разрешение по ЗУО.
Не е предал ИУМПС на площадки за съхраняване или в
центрове за разкомплектоване на ИУМПС, притежаващи
документ по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. При проверката е
установено наличие на 70бр.
Не е изпълнило предписание със срок 30.11.2015г., "Да
осигури възстановяване на аспирацията и монтаж на
пробовземна точка на лаковата кабина в цех за
производство на врати, също и измерване на ЛОС.
Съхранява ИУМПС, части и компоненти от тях, на
нерегламентирани за дейността площадка в дворно място
към жилищен имот. Открити са 11 бр. автомобили в
различна степен на разкомплектоване, които не са
предадени в център за разкомплектоване с документ по
чл.35 от ЗУО.

