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КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ на оператори с комплексни разрешителни – “ВТПГ Консулт” ООД, керамична фабрика в с. Дерманци и “Стар 7”

ООД, гр. Пордим.
СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ в “Елиа Милк’, ЕТ “Елезар Караджов” и ‘ХОВЕ’ ООД – проверка на хладилни инсталации и по Наредба за реда и
размера за заплащане на продуктови такси.
СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА в “БПР” ЕООД с ИАОС.
СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ С ДА “НС”: Проверка на СПРЗ с изтекъл срок на годност в с. Лисец, общ.Ловеч – 1 предписание и в с. Слатина, общ.Ловеч.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:

По Регламент 1907/2006(REACH): ЕТ “Хари Велев90” гр. Троян; “Дренски” ЕООД – гр. Троян и “Универсалстрой” гр. Троян – дадени 5 предписания.
По Регламент 648/2008 – проверка във “Веко” ЕООД, дадено 1 предписание.
Планови проверки на кариери: к-ра “Маркова могила” участък “Чомаковци” към “Пътинженеринг” АД, гр. Плевен / 1 предписание/ и к-ра “Марково
могила-център” към “Йонимекс БГ” ООД, гр. Койнаре; Площ за търсене и проучване на скално-облицовъчни материали ”Крема” гр.Луковит, с.Петревене,
с.Тодоричене общ.Луковит на “Бумар” АД.
Проверки на обекти, ползващи води – ”Матев Млекопродукт” ЕООД, Мандра с.Горан; ВиК АД гр.Ловеч; ГПСОВ Ловеч; ”Капитан Войновски” АД с.Черни

Вит; ”Мис Петра” ООД гр.Тетевен; ”Олива” АД гр.Кнежа; ”Ансда” ЕООД гр. Кнежа; ”Кондов Екопродукция” ЕООД, Мандра с.Старо село; ВиК “Сенето”
ЕООД, ГПСОВ Троян; ГПСОВ; ”Елма” АД гр.Троян – цех 140; 1.”Веника турс”, “Хотел”Дива”, Хотел”Балкан” с.Чифлика, общ.Троян; ГПСОВ Плевен, БТ
АД с.Ясен, “Бета” АД гр.Червен бряг, “ЗлатнаПанега Цимент” АД с.Златна Панега – съвместно с РЛ Плевен; Авис ЕООД с. Йоглав с РЛ; Терра 2000 ООД
гр. Ч. Бряг. Съставен 1 бр. АУАН на “Развитие” АД с.Калейца и наложена санкция на Матев млекопродукт ЕООД с. Горан.
Проверки по биологично разнообразие и ЗТ: 8 проверки по Закона за биологичното разнообразие и 3 проверка по Закона за защитените територии; по

Закона за лечебните растения 1 бр. проверка; Проверка за находища на картъловиден карамфил и пясъковиден ранилист – Муселиево; Мониторинг на
картъловиден карамфил; на земноводни и на влечуги; проверени 9 бр. билкозаготвителни пунктове.
По Наредба за ПХБ: “Алуком” АД, “Напоителни системи” ЕАД клон Плевен, “Еко Ел” ЕАД: 3 бр.проверки, 4 бр. предписания
Проверки по ЗОПОЕЩ: “Сима” ЕООД; “Томчев и Енчев” ООД; “Антикороза” ЕООД; “Палфингер Продукционстехник България” ЕООД; “Имвар” ООД;
ЕТ “Сима – Яким Михов”; “КСТДО” ООД; “Кнезим” АД; ЕТ “Хригер 99 - Евгения Иванова”; ОП “БКС-Левски”; “Вилитет” ЕООД; “Еко” ЕАД; “Феникс
ЛВ” ЕООД; “Крис 2005” ЕООД; “Ромпетрол България” АД; “ВС Метал Къмпани” АД; ЕТ “Джоли Карт – Георги Георгиев”.

Проверки на хладилни инсталации с R22 в: EТ “НК Н. Георгиев”,“Балкан север” АД; “ХОВЕ”ООД – с. Муселиево; “Елия милк” с. Драгаш
войвода.
Проверки по управление на отпадъците: по Наредба № 8 - Общинско депо за ТБО Ябланица; Общинска администрация Ябланица – ПУО; площадка за
ДО в гр.Летница на ЕТ «ИНТЕРГРУП – Илия Христов» гр.Ловеч – 1 предписание; , Общинско депо за ТБО Ч.бряг; Общинска администрация ч.бряг –
ПУО;

Планови проверки на обекти с източници на емисии на ЛОС – 2 бр. проверки, 4 бр. предписания в ЯВОР ДД ЕООД гр. Тетевен; Д.ДЕБЕЛЯШКИ ЕТ гр.
Тетевен.
Планови проверки по фактор “шум” с контролен мониторинг на РЛ – Плевен – 3 бр. проверки, 1 бр. предписания: ВЕДА ООД гр. Д. Дъбник;
ВАСИЛЕНА ООД гр. Д. Дъбник; НАДЕЖДА-БРАТЯ ГЪРКОВИ ООД гр. Кнежа.
Планови проверки в с. Дерманци и с. Торос – общ. Луковит /2 кравеферми/ във връзка с управлението на оборския тор. 1 предписание.
Проверки на закрити нерегламентирани сметища - землище на с. Асеновци, общ. Левски; землище на гр.Славяново, общ.Плевен, землища на с.Горско
Сливово и с.Крушуна общ. Летница; Землище на с. Лесидрен, общ. Угърчин;
Проверка на заявени площадки за ТДОЧЦМ на: “ ВЕЛЕЯ 2009”ЕООД гр. София; «СТАНДО КОМ» ЕООД гр. София; «СТАНДО КОМ» ЕООД гр.
София; “ ВЕЛЕЯ 2009”ЕООД гр. София
По разрешителен режим: “НК” ЖИ – Левски, “ БДЖ ТПС (ЛОКОМОТИВИ) – Левски; “Астон сервиз” ООД – регион Ч.бряг 1 бр. предписание; ЕТ ”Велиан

Марков” гр.Ловеч; “Фърничър” ООД; “Дипеж 90” ЕООД; В и К “Стенето” ЕООД, Троян, ГПСОВ; “РИЛТРЕЙД” ООД гр. София – проект на фирмена
ПУДО, на основание чл.93 от ЗУО; ЕТ "Славейко Петков" Тетевен - чл.43, ал.2 от ЗУО; "Глоком 98" АД.
По Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси: “Бултрекс” ООД – 2 бр. предписания; “Полипластик 2001” ООД – 2 бр. предписания;
“БДС” ООД – 1 бр. предписание; “Норекс агро 2” ООД, “Атлантик и Ко” ЕООД; “Унитрейд - 99” ООД; “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД.

ПОСЛЕВДАЩ КОНТРОЛ - 5 бр. проверки на имоти в с. Румянцево и с. Беленци, общ. Луковит.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

Извънредна проверка в “ОЛИВА” АД гр. Кнежа за налагане на санкция по чл.69 от ЗООС за превишени НДЕ в атм.въздух. Съставен констативен протокол
и предложение за текуща санкция.
Проверка по жалба - кариера за добив на варовици в земл. на с. Петревене, общ. Луковит, обл. Ловеч.
Проверка по сигнал за убити прилепи в гр. Троян.
Проверка по разпореждане с писмо на МОСВ изх.№91-00-968/09.12.2009 г. и предписание на РИОСВ Плевен с №4800/29.12.2009 г.:
Проверка по жалба – “ХМ” ООД Плевен. Дадено предписание.
Проверки по сигнал за залесяване и сеч в защитена зона “Студенец” с.Ласкар.
Проверка по жалба гр. Угърчин, община Угърчин – в ПИ с идентификатор 75054.900.39.
Проверка по сигнал в Маслобойна гр. Ч. Бряг.
Участие в ДПК за строеж: МВЕЦ “Зла река” гр.Априлци, МВЕЦ “Карлуково” с.Карлуково

Акценти и резулти от контролната дейност на РИОСВ – Плевен през месец юли
Контролната дейност по отношение на обектите, ползващи води през периода бе насочена към проверка на обектите с изпускане на води над
100 м3 на ден и на почивни станции. Приключено е с проверката на обектите за задължителен съвместен мониторинг с регионалната
лаборатория – трите ВиК дружества с пречиствателни станции и шестте производствени дружества.
Проверките, насочени към почивните станции през периода, в който те са най-натоварени са с цел да се заостри вниманието на операторите
на станциите, че поддържането на пречиствателните станции в нормален режим на работа, постигане на индивидуалните емисионни норми и

недопускане на отклонения е задължение през целия период на експлоатация на станциите. Не са констатирани и не са постъпвали жалби за
замърсяване на повърхностните водни обекти с битови води от почивни станции.
При проверките по прилагане на Регламент 1907/2006 и Регламент 648/2004 относно детергентите се установи, че информационните листове
за безопасност са на български език, с 16 раздела, съдържащи информация за съответното химично вещество или препарат. При складиране на
химичните вещества и смеси се спазват условията за съхранение, посочени от производителя. Поддържа се инвентаризационен списък с
количествата на химичните вещества, попълнен е въпросник за проверки, в рамките на съвместния европейски проект за прилагане и налагане
на Регламент REACH. Проверените фирми не използват вещества, за които има въведени ограничения по отношение на производството,
пускането на пазара и употребата, както и не употребяват вещества – кандидати за разрешаване по REACH. Фирмата, производител на
детергенти използва повърхностно – активно вещество с биоразградимост, съгласно критериите на Регламент 648/2004.Предприетите
превантивни мерки от операторите гарантират безопасно съхранение и употреба на химичните вещества и смеси. Фирмите са информирани за
възможността за получаване на информация, свързана с прилагането на Регламент REACH на интернет сайта на МОСВ или чрез изпращане на
запитване до националното информационно бюро на същата страница.
За прилагането на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие относно защитените растения е необходимо да се знаят техните
находища, собственост на терените, начин на ползване. Затова и всяко едно установено новo находище на защитен вид е от важно значение за
опазването му. На територията на РИОСВ – Плевен има 11 вида, чиито находища не са потвърждавани от десетки години. Един от тях е
унгарския карамфил. Видът фигурира в Червената книга с посочено находище за РИОСВ – Плевен в землището на гр. Никопол, данните за
наличието на което са от 1966 г. Досега това находище не е потвърждавано, но съвместно с преподавател от Катедра “Екология и опазване на
околната среда” на Биологически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски” – София беше намерено и описано ново находище на вида в землището на
гр. Кнежа.
Във връзка с подаден сигнал в РИОСВ – Плевен за изкупуване на зелени плодове от шипка, в нарушение на изискванията на чл. 7, т. 9 от
Наредба №2/2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения (ДВ бр. 14/2004 г.) бяха
извършени проверки на 9 билкозаготвителни пунктове в Община Долни Дъбник и Община Луковит. През 2009 г. в тези общини беше
установено събиране и изкупуване на плодове от шипка преди тяхното узряване, за което на нарушителите бяха наложени глоби. При
проверките в края на юли 2010 г. в пунктовете не се установиха плодове в наличност. В с. Бъркач обаче местни хора са започнали събиране на
плодове, които предлагат за изкупуване на пунктовете. Чрез прессъобщение в медиите и на сайта на РИОСВ Плевен и разговори с
представители на местната изпълнителна власт е обърнато внимание върху проблема със събиране на некачествени плодове от шипка и
необходимостта от разрешаването му с общи усилия. Предоставени са телефони на РИОСВ – Плевен за подаване на сигнали.
РИОСВ – Плевен съвместно с Община Кнежа подготви необходимите документи по реда на Глава 5 от Закона за биологичното разнообразие,
за обявяване на 1 бр. летен дъб, землище на гр. Кнежа, за вековно дърво. Резултатът, който ще бъде постигнат е увеличаване на
природозащитените обекти намиращи се на територията на Община Кнежа и РИОСВ-Плевен.
При осъществяване на мониторинг на земноводни и влечуги по графика за 2010 год. на Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие за първи път са установени ювенилни екземпляри от вида Дунавски тритон /Triturus dobrogicus/.
Във връзка с изготвянето на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за работа с ГМО в контролирани условия, представител
на РИОСВ – Плевен участва в междуведомствената работна група с конкретни предложения за изменения на текстове от наредбата и
коментари по предложения от МОСВ проект.

През м. юли, 2010 г. в кратки срокове са обработени входящите документи, свързани с финансиране от европейски фондове по мeрки от
Оперативна програма “Околна среда”.
Извършена беше проверка на оператори с Разрешителни за емисии на парникови газове, които са представили верифицирани доклади за 2009
г. с нулеви емисии. От направените проверки на място се установи, че въпросните инсталации не са работили през отчетния период, а
“Лесопласт” АД е преустановил използването на гориво мазут и оползотворява само дървесни отпадъци, емисиите от които не се отчитат в
ЕТS. Анализа показва, че с изключение на “Старткерамик” ООД, всички оператори спазват сроковете в условията по издадените
разрешителни за емисии на парникови газове и изпълняват коректно задълженията си по ЕТS. Въпреки намалените тавани на емисии на
парникови газове, операторите намират резерви и успяват да намалят общото количество емисии, изпускани в атмосферния въздух. На
територията на РИОСВ-Плевен няма инсталация, която е трябвало да закупи квоти.
Извършен е текущ и последващ контрол на оператори на хладилни и климатични инсталации, които подлежат на контрол по прилагане на
Наредбата за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕО) № 2037/200 и спазване на нормативно
определените срокове по ремонт, поддръжка и експлоатация на съоръженията. Разяснени са задълженията на операторите, чиято дейност се
извършва с помощта на техническо оборудване, попадащо под контрол на нормативната база. Операторите са запознати с това какви
задължения произтичат към тях от нормативната база и са убедени в спазването на същите. В проверените обекти не са установени пропуски
или нарушения по прилагане на цялостната нормативна база по опазване на околната среда. В проверените обекти се наблюдава оптимизация
при ремонта и поддръжката и експлоатация на инсталации съдържащи и работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови
газове. Няма регистрирани изпускания на тези вещества в околната среда. Операторите показват заинтерсованост по спазване на установените
изисквания.
Основните акценти при извършване на контролната дейност през периода по управление на отпадъците и ОХВ са:
Контрол по спазване условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци и проверка на достоверността на информацията в
подадените заявления за издаване на документи по чл.12 от ЗУО и в проектите на програми за управление на отпадъци.
При проверките е констатирано, че се спазват условията от разрешенията за дейности с отпадъци. Установено е, че вписаната в една от
програмите за управление на отпадъците площадка, намираща се на територията на РИОСВ Плевен, не отговаря на минималните технически
изисквания за осъществяване на заявените дейности и програмата не е съгласувана;
Контрол по изпълнение на планове за почистване и/или за обезвреждане на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ
Констатирано е че, ел. оборудването, съдържащо ПХБ е маркирано и се експлоатира в затворена система. В две от проверените общо четири
фирми, не е спазен срока за предаване на отпадъците, съдържащи ПХБ, за обезвреждане. Фирмите са в процедура по сключване на договор с
лицензирана фирма. Дадени са предписания с конкретни срокове за предаването им за последващо третиране;
Контрол по екологосъобразно третиране на битови отпадъци
Проверени са 2 общински и едно регионално депо и изпълнението на плановете на 2 от общинските програми за управление на отпадъците.
Не са констатирани нарушения при експлоатацията на депата. Регионално депо Ловеч ще бъде въведено в експлоатация съгласно
изискванията на ЗУТ след избор на оператор на депото и доставка на необходимата техника за обслужване на депото, за които тече
обществена поръчка;
Проверки на утвърдени от РИОСВ Плевен общински планове за закриване на нерегламентирани сметища и в изпълнение на
Постановление на ОП - Ловеч
При извършване на контрол на 5 бр. закрити сметища на територията на област Ловеч не е констатирано повторно замърсяване с отпадъци.
Терените на закритите сметища са естествено затревени;

Изпълнение на Постановление на РП - Ловеч относно състоянието на складове за съхранение на негодни за употреба препарати за
растителна защита съвместно с ТД на ДА”НС”
През отчетния период са проверени 2 склада с ТД на ДА”НС” гр. Ловеч. При извършения оглед е установено, че е нарушена целостта на
единия склад и покривната конструкция на двете сгради. Липсва физическа и/или техническа охрана. Дадено е предписание за възстановяване
целостта на покривната конструкция;
Финансов контрол на такси за МРО.
Проверени са 8 дружества, пускащи на пазара опаковани стоки и 1 дружество - електрическо и електронно оборудване. Дадени са 13 броя
предписания във връзка с правилното начисляване и заплащане в срок на продуктови такси и лицензионни възнаграждения. Като резултат от
направените предписания на дружества, на които е извършена проверка през месец юли 2010 г., постъпилите средства в ПУДООС са в размер
на 10199,91 лева, а в организации по оползотворяване 37167,93 лева.
Системният контрол и предприетите от операторите последващи действия гарантира ефективното управление на отпадъците.
Прилагането от операторите на екологичното законодателство предотвратява замърсяването на околната среда с отпадъци. При извършените
инспекции, представителите на бизнеса са информирани за промените в Закона за управление на отпадъците и произтичащите от това
задължения относно привеждане на дейността им в съответствие с нормативната уредба.
Съставени наказателни постановления за месец юли:
500 лв.
ЕТ “Минко Чолаков”
Непредставени в РИОСВ – Плевен на резултати от собствен мониторинг на отпадни води
300 лв.
Йочо Стоянов Кисьов
Не предаване на ИУМПС на площадка за временно съхранение, не съхранява в собствен
имот
2000 лв
Георги Петков Георгиев чл. 34ж т.2 от ЗЧАВ – неизпълнение изискванията на Нардба16 за ограничаване емисиите
на ЛОС
Издадени са 3 наказателни постановления за налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС: на Кооперация “Обнова” – 96 лв.; на “Олива” АД – 196
лв. и на “Вап продакшън”ЕООД – 63 лв.

