ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец август 2013 г.

През периода експерти от РИОСВ Плевен са извършили 133 проверки на 116 обекта, дадени са 56
предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 74 обекта са направени 85 планови проверки и са дадени 38 предписания.
Извършени 9 планови и 1 извънредна комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната
среда. Дадени са 20 бр. предписания. Извънредната проверка е във връзка с подаден сигнал за
нерегламентирано третиране на отпадъци, водещо до проблеми с канализацията за отпадъчни води. На база на
констатациите от проверката е изпратена покана за съставяне на АУАН
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 45 обекта са направени 48 извънредни проверки, дадени са 18 предписания.
От тях:
• 1 извънредна комплексна проверка по контролната дейност на “Унитрейд БГ” ООД / предприятие за
съхранение и предварително третиране на отпадъци/ по жалба;
• 2 проверки по КПКЗ – "Джи Еф Еф "АД, гр. Никопол / промишлена инсталация за производство на
хартия / - извънредна проверка по сигнал и проверка по последващ контрол на извънредна проверка по
сигнал;
• по жалби – 2 бр.;
• по сигнали – 26 бр.;
• последващ контрол – 8 бр.
• други – 13 бр. в т. число по писма на МОСВ, по искане на други държавни и общински органи, участие в
съвместни проверки с други институции; проверки, извършени паралелно с други проверки в същия
район и др.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
Контрол върху качеството на атмосферния въздух
Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през предходния месец 07.2013
г., за 3 бр. автоматични станции (АС) за мониторинг – в Плевен, Ловеч, Никопол
- Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (с графично
представяне и сравнителен анализ) за нивата на замърсяване с ФПЧ10 през предходния м.06.2013г. за
автоматичните станции (АС) за мониторинг – в Плевен, Ловеч, Никопол.
- Изпратен в МОСВ проверен месечен доклад на Топлофикация - Плевен за емисиите от ГГИ през
предходния месец 07.2013 г.
-Изпратена до МОСВ информация за бензиностанциите на територията на РИОСВ Плевен;

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Анализ на 7 бр. доклади от СПИ на:
- Велде България АД; Пътстрой Ловеч АД - АБ с. Горно Павликени; Пътстрой Ловеч АД - АБ
Нановица; Звезда АД; Биоенерджи ООД; Рубин инвест ЕАД - пещ №3; Топрофикация Плевен ЕАД парогенератор № 3.
- Анализ на резултатитете от контролни измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от
АБ с Градина на ПСТ Плевен ЕООД. изготвяне на доклад.
Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади за предходния месец 07.2013
г. за СНИ на емисии на замърсители в атмосферния въздух - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД.

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух:

- 5 бр. проверки (в рамките на КПКД) на неподвижни източници на емисии: Мебел - ТроянООД;
Екобалкан ООД; Балдим-Федерн ООД; Поли Трейдинг ЕООД; Елия Милк ООД.
- 11 бр. индивидуални проверки на неподвижни източници на емисии: Златен клас - 09 ООД
(извънредна); Пътстрой Ловеч АД - АБ Нановица (2 бр. проверки); ПСТ Плевен ЕООД - АБ с. Градина;
Томчев и Енчев ЕООД; Инжстрой ЕООД - АБ Кайлъка; Инфрастрой ЕООД - АБ с. Ясен; Ники 2002
ООД (2 проверки); Пела ЕООД; ЕТ Анди -Р. Маринова.
- 2бр. проверки по сигнали за неприятни миризим в Сторгозия АД и Сартен България ООД.

Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
индивидуална.проверка по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в Новема -Цанко Цанев ЕТ,
гр.Долни Дъбник – печатница и 3 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по
чл.11а от ЗЧАВ в т.ч.1 бр. в рамките на КПКД -Мебел-Троян ООД и 2 бр. индивидуални проверки в
А.Н.Н.-2 ООД и ЦСП Комерс ЕООД, търговци на едро с лакове и байцове за дървопреработването.

Проверки в обекти по прилагане на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване
емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и
превоз на бензини: 3 бр. индивидуални проверки бензиностанции.
Изготвяне на отчет за МОСВ за състоянието на бензиностанциите на територията на РИОСВ - Плевен;

Проверки в обекти по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои
флуорирани парникови газове и прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно
озоноразрушаващи вещества
- 6 бр. проверки (в състава на КПКД) на хладилни инсталации в: Екобалкан ООД; Доверие Брико АД; ЕТ
Сима - Я. Михов; Балдим-Федерн ООД; Поли Трейдинг ЕООД; Елиа Милк ООД;
- 2 бр. индивидуални проверки: Стиви авто ЕООД; Медитрейд ООД

Издадени са общо 13 предписания по ЗЧАВ:
- 1 бр за представяне на счетоводна справка за внесени продукти за нанасяне на покрития;
- 1 бр. за представяне на информация за консумация на разтворители за 2013г.;
- да се представят технически досиета;
- 2 бр. да се поставят етикети на нови кл. инсталации;
- да се монтират ветрозащитни прегради;
- 2 бр. да се организират и проведат СПИ;
- да се спази срокът за експлоатация на инсталации с фреон R-22;
- да се извърши профилактика и ремонт на инсталация;
- да се представи информация за съгласуване на пробовземна точка;
- да се представи удостверение за правоспособност;
- да се спази срок за отчетност;
- да се предприемат мерки за ограничаване разпространяване на прахови емисии;
- да се ремонтират 4" щуцери на бензиностаниця;

Съставени АУАН:
1 бр. АУАН на Матев Екопродукт ЕООД - за непроведен емисионен контрол;
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на ЗЗШОС:
За периода са извършени 4 бр. планови проверки по фактор “шум”, в това число:
- 2 участия в комплексна проверка на обект с издадено КР (Феникс инверс ООД - предприятие за
търговия и преработка на отпадъци в гр. Ловеч, Златна Панега Цимент АД)
- 2 участия в комплексни проверки на обект без КР, с провеждане на контролен мониторинг (Елиа Милк
ООД в с. Драгаш войвода, общ. Никопол, Матев Млекопродукт ЕООД в с. Горан, общ. Ловеч млекопреработвателни придприятия.
Не са констатирани превишения на приложимите гранични стойности за нива на шум в околната среда.

Участие в 2 бр. държавни приемателни комисии.
- Модернизация на производствена база ЕТ Сима - Я. Михов; на складова база за зърно в Звезда АД;
- Силозно стопанство и зърнобаза на Агримар ЕООД в гр. Долна Митрополия.

Направление Води:
През м.август в направление Води са направени 5 извънредни проверки, от които: 3 проверки
по постъпили сигнали, 1 проверка с вземане на водни проби от обект по утвърдения списък на
обектите за 2013 г. и 1 проверка - последващ контрол. Съставен е констативен протокол по чл.69 от

ЗООС на "Кондов Екопродукция" ЕООД с.Старо село. Направено e предложение за увеличаване
текущите санкции на "Авис" ЕООД с.Йоглав и "Кондов Екопродукция" ЕООД с.Старо село. Изготвена
е информация до МОСВ, относно писмо на КЗК за Лесопласт АД и ВиК Стенето ЕООД гр.Троян.
Направление ОХВ и оценка на риска:
През отчетния период са извършени 4 бр. проверки, от които 1бр. планови и 3бр. извънредни
проверки във връзка със постъпил сигнал в РИОСВ Плевен с вх. № ОИК-3-83/23.08.2013 г. за аварийна
ситуация с химикали на територията на «Метекно България» АД, касаещ контейнер (с вместимост
около 1м3) с химикали от който излизал дим.
Възникналата аварийната ситуация е на 22.08.2013 г. е вследствие на човешка грешка от
неправилно разтоварване на полиол в резервоар за съхранение на изоцианат.Получило се е
замърсяване на резервоара за съхранение на изоцианат с полиол, което е наложило аварийно източване
на полиола от резервоара с цел недопускане на образуване на полиуретанова пяна. Замърсеното
количество смес от изоцианат и полиол от резервоара се прехвърля в 2бр. IBS контейнери с
вместимости всеки по 1м3 за предаването им като отпадъци. От единия контейнер се е получило
тлеене на полиуретанова пяна с отделяне на димни газове, поради което дружеството информира ОУ
ПБЗН Плевен.
Предприети са действия от РС ПБЗН Плевен и е овладяна ситуацията.
На основание чл.157а, ал.4, т.2 от ЗООС и във връзка с постъпилия сигнал в РИОСВ Плевен за
аварийна ситуация при съхранение на химикали на територията на «Метекно България» АД, обект с
класифиция за предприятие с нисък рисков потенциал по чл.107 от ЗООС са уведомени ОУ ПБЗН
Плевен, Д ИТ- Плевен и община Плевен като членове на комисия чл. 157а, ал.2 от ЗООС и на
26.08.2013 и 27.08.2013 г се осъществиха извънредни проверки на площадката на «Метекно
България» АД, гр. Плевен.
При проверките се установиха причините за аварийната ситуация и се извърши контрол по
прилагането на ДППГА. Констатире се,че няма официални оплаквания за пострадали лица и няма
официални оплаквания от работещите за здравословни проблеми, вследствие на инцидента. Не са
констатирани замърсявания на атмосферния въздух на територията на гр. Плевен, както и локални
замърсявания на въздуха на мястото на инцидента, измерен с преносим анализатор на ОУ ПБЗН
Плевен по време на инцидента.Възникналата аварийна ситуация не е предпоставка за голяма авария.
Няма констатирани нарушение на законодателството по контрола на риска от големи аварии с ОХВ.
На оператора е дадено предписание за актуализиране на Доклада за политиката за предотвратяване на
големи аварии.
Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите:
През м. август са извършени 32 бр. планови и 9 бр. извънредни проверки. Извънредните
проверки са свързани с подадени сигнали и жалби за изхвърляне на отпадъци на неразешени за целта
места, последващ контрол по дадени предписания, с подадени заявления за издаване на разрешителни
документи по ЗУО и др. Съставени са 3 АУАН на юридически лица за неизпълнение на дадени
предписания.
Във връзка с разпореждане на Районна прокуратура Плевен, касаещо сигнал за
нерегламентирано изхвърляне на препарат “ДДТ”, довело до застрашаване живота и здравето на
населението и замърсяване на околната среда, РИОСВ Плевен Ви взе учатие в комисия, назначена със
заповед на кмета на Община Плевен, включваща представители и на РЗ при ОДБХ-Плевен, Община
Плевен, ОУ ПБЗН Плевен и ОД на МВР.
Поради това, че комисията не е могла по категоричен начин да установи наличието на продукти
за растителна защита, както и дали има замърсяване на почвата, РИОСВ Плевен изпрати искане до
директора на ИАОС за извършване анализи на почва от мястото, посочено в сигнала от регионална
лаборатория към ИАОС. След получаване на разпореждане от ИАОС, е извършено пробовземане от
представители на РЛ Плевен. Почвените проби са изпратени в РЛ Русе за анализ.За снемане на
обяснения от засегнатите лица, е изпратено писмо до началника на II РУП Плевен за съдействие. В
рамките на правомощията на РИОСВ Плевен по Закона за управление на отпадъците е изпратено
писмо до кмета на Община Плевен с предписания за предприемане на незабавни мерки за
ограничаване достъпа до постройката и отпадъците, намиращи се непосредствено до нея, за събиране
и/или предаване по договор на констатираните отпадъци от фирма, притежаваща документ за

дейности с отпадъци от ПРЗ, издаден по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и за
саниране на сградата и мястото около нея.
През периода по компонент почви са извършени 5 проверки: 4 планови проверки с 2
предписания и 1 извънредна проверка по сигнал в с. Ралево, общ. Плевен, касаеща извършване на
пробовземане на почвени проби от Регионална лаборатория - Плевен. Взето участие в заседание на
междуведомствената комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в Областна дирекция "Земедели" - гр. Ловеч.
Дирекция “Превантивна дейност”:
Издадени са:
- 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 7 решения за прекратяване на процедури по ОВОС;
- 1 писмо, че не може да бъде проведена процедура (ИП е одобрено)
- 5 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС, ОВОС, ЕО (междинни);
- 30 решения по ОС (в т.ч. 14 по чл. 18 от Наредба за ОС; 18 за прекратяване - § 2 от Наредбата
за ОС);
- 201 писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;
- 15 писма за необходимост от провеждане на процедури по глава втора от Наредбата за ОС;
- 3 решения по ЗДОИ – за пълен достъп до обществена информация
Всички крайни документи са публикувани на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Изготвени са над 96 изходящи писма, във връзка с горните процедури (консултации с БДУВДР,
РЗИ, отстраняване на непълноти, пропуски и неточности и др.), както и във връзка с контролната
дейност, в т.ч. контрол по документи на решения по глава шеста от Закона за опазване на околната
среда, по Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за лечебните
растения, Закона за генетично модифицираните организми, Закона за защита на животните.
За периода са постъпили общо: 198 нови уведомления за инвестиционни предложения, планове,
програми, проекти, в т.ч.: 98 за инвестиционни предложения и 104 за горскостопански планове и
програми, 4 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Извършени са 3 бр. (1бр намясто и 2бр контрол по документи) планови проверки на условия в
решения по ОВОС/преценка ОВОС. Направена е и една извънредна проверка на "Рубин" АД във
връзка с издадено РЕПГ № 31/2009 г.
Направление Биологично разнообразие и защитени територии
През м. август са постъпили 95 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения,
предвиждащи провеждане на сечи.
Извършени са:
- Проверки по сигнали за изкупуване на зелени шипки в гр. Ч. бряг, гр. Луковит, с. Беленци, Ясен,
Славяново, Бръшляница;
- Извънредни проверки на ЗТ - ПЗ "Карлуковски карствов комплекс", на ПЗ пещера "Горния парник"
(с. Бежаново), на ПЗ пещера "Съева дупка" (с. Брестница);
- Планови проверки на вековни дървета в гр. Искър, с. Писарово, гр. Ловеч;
- Планови проверки на защитени територи - ЗМ "Парника" (с.Бежаново), ЗМ "Гарван", с. Дерманци);
- Планови проверки по изпълнение на условията от Решения по ОС;
- Проверка по сигнал на екземпляри от видове по CITES (гр. Плевен);
- Проверки по сигнали за разораване и засяване на земи в ЗЗ - с. Изгрев, Обнова, Трънчовица (общ.
Левски), с. Тотлебен (общ. Пордим);
- Изпратени са 1 екз. бял щъркел, 1 екз. Малък воден бик (защитени видове) в Спасителен центърСтара Загора;
- Съставени са 4 бр. АУАН (2 бр. по ЗБР и 2 бр. по ЗЛР);
- Участие в Обществено обсъждане на ГСПлан на ДГС-Ч. Осъм;

Съставени наказателни постановления:
Обект
"Ванекс" ЕООД,
гр.Плевен

физическо лице,
гр.Ловеч

физическо лице,
гр.Троян
Всестранна
кооперация
"Единство", с.Дебново
/производствена и
селскостопанска
продукция/

физическо лице,
гр.Кнежа

физическо лице,
гр.Луковит

НП,
лв

100

чл.44, ал.1 във
вр. чл.135,
ал.1, т.1 от
ЗУО
т.5 от
условията опр.
В З-д РД-361
на МОСВ,
чл.41,
ал.2,т.3,5 от
ЗБР

2000

чл.200, ал.1,
т.2 от ЗВ

200

чл.124, ал.1 от
ЗБР

2000

1000

100

физическо лице,
гр.Луковит

100

физическо лице,
с.Беленци

100

физическо лице,
с.Бръшляница
"Динко Бартера"
ЕООД, гр.Ябланица
/покупко-продажба на
автомобили, части и
др/

Нарушена
разпоредба

100

3000

чл.92, ал.1 от
ЗБР
чл.7, т.9 от Нба №2 МОСВ
изд. На
основание
чл.27 ЗЛР
чл.21 ал.1 от
Н-ба
№5/2004г. На
МОСВ, изд на
осн. чл.29,
ал.3 от ЗЛР

чл.31, ал.2 от
ЗЛР
чл.7, т.9 от Нба №2 МОСВ
изд. На
основание
чл.27 ЗЛР

чл.143, ал.1,
т.1 от ЗУО

Описание на нарушението
Не води отчетност за отпадъците съгл.
изискванията на ЗУО и Наредбата, приета на
основание чл.48, ал.1 от ЗУО

Като организатор и отговорник на пункт за
събиране и изкупуване на охлюви, в срок до
5.7.2013 не е декларирала писмено в РИОСВПлевен всички количества изкупени охлюви.
Като водач на товарен автомобил с вградена
цистерна, рег.№, собственост на "Кондов
Екопродукция" ЕООД излива в р.Бели Осъм
отпадъчни течности. Същият ползва водния обект
без разрешително за заустване.
Извършила разораване и частично разораване в
поземлени имоти, попадащи в ЗЗ "Велчево".
Съгласно З-д РД 773/08г. В границите на ЗЗ се
забранява: 6.2. залесяването на ливади, пасища и
мери както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения.
Като собственик на папагали от видове от
приложение А и В от Рег.338/97, не е внесъл в
РИОСВ-Плевен заявление по чл.92,ал.1 от ЗБР за
регистрацията им по чл.91 от ЗБР.
В билкозаготвителен пункт, като отговорник има в
наличност, събрани 50кг. плод шипка, които не е
напълно узрял. В нарушение на изискванията на
чл.7, т.9 от Н-ба №2/2004г. На МОСВ
В билкозаготвителен пункт, като отговорник е
изкупен цвят липа - 265кг свежо тегло, за които не е
издадено позволително по чл.21, ал.2 от ЗЛР или
удостоверение от община за култивираните
лечебни растения.
Изкупува плод къпина в необявен в РИСВ-Плевен,
организиран от същият билкозаговителен пункт, не
води и книга за изкупените, реализираните и
налични количества билки.
В билкозаготвитлен пункт на Илиева, има събрани
около 150 кг свежо тегло плод шипка, които не е
напълно узрял.Съгласно изискванията на чл.7,т.9
от Н-ба №2/2004г.на МОСВ
Извършва дейности по съхраняване на ИУМПС на
неразрешени за това места, в имоти гр.Ябланица,
които имоти не са вписани в документ по чл.35,
ал.1 от ЗУО.

