ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец август 2014 г.

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 94 проверки на 88 обекта, дадени са
36 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 60 обекта са направени 65 планови проверки и са дадени 22 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 29 обекта са направени 29 извънредни проверки, дадени са 14 предписания. На един обект е
направена планова и извънредна проверка по писмо на МОСВ.
От тях:
• по сигнали – 11 бр.;
• по заповед на МОСВ – 1 бр.;
• по искане на МВР – 1 бр.;
• последващ контрол – 3 бр.
• други – 13 бр. в т. число за съставяне на констативни протоколи за санкция, за връчване на АУАН,
проверки във връзка с получена информация за нарушаване на екологичното законодателство,
проверки, съвместно с други проверки в района и др.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През отчетния период са извършени 3 бр. комплексни проверки по повече от един компонент
или фактор на околната среда, при които са дадени 4 бр. предписания.
Проверки по КПКЗ:
На 26.08.2014 г. е извършена извънредна проверка с участието на ИАОС РЛ-Плевен на
“Полихим – СС” ЕООД ( с издадено комплексно разрешително № 440-Н0 – ИО-АО/2012 г.) връзка с
получен сигнал с вх. № ОИК-3-86/21.08.2014 г. за РИОСВ – Плевен, отнасящ се за замърсяване на
атмосферния въздух на гр. Луковит (обгазяване на град Луковит, нощта на 20-ти срещу 21- ви август
2014 г. с миризма на амоняк и сяра). В момента на проверката не са установени неприятни миризми и
източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Във връзка с условия в КР, операторът е
представил водената документация. За проверявания период 20 - 21.08.2014 г. отговорните лица в
дружеството не са идентифицирали наличие на интензивно миришещи вещества. ИАОС РЛ – Плевен
в периода 26.08 – 29.08.2014 г. проведе 72–часово индикативно фоново (имисионно) контролно
измерване на показателите за качество на атмосферния въздух в района на площадката на
Инсталацията за регенериране на отработени масла, собственост на „Полихим – СС” ЕООД. След
анализ и обработка на резултатите от измерването, РИОСВ Плевен ще предприеме съответните
последващи действия. Изпратена е информация до кмета на община Луковит, съдържаща
констатациите от извършената проверка с цел осигуряване на достъп на обществеността.
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Административно-наказателна дейност
- Изготвен е констативен протокол и предложение за отменяне на текуща санкция на Завод за
производство на амбалажно стъкло в гр. Плевен, стопанисван от “Рубин инвест” АД, след
предприети мерки и ново измерване на емисиите на азотни оксиди.
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
- Изготвени са писма до Общини Плевен, Ловеч и Никопол с искане за представяне на
информация за изпълнението на общинските програми за намаляване нивата за замърсителите
и постигане спазване нормите за КАВ, във връзка с докладване до ЕК.
- Изготвени са справки за концентрациите на ФПЧ10 за предходния м.07.2014 г., за 3 бр.
автоматични измервателни станции (АИС) за мониторинг на въздуха – в Плевен, Ловеч,
Никопол, които са публикувани в сайта на РИОСВ – Плевен.
- Изготвена информация за нивата на ПАВ в гр. Плевен през ІІ тримесечие на 2014 г.

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния м.07.2014 г. - на
„Златна Панега Цимент” АД - 4 бр. и „Топлофикация Плевен” ЕАД - 2 бр.
Анализирани са резултати от 48 бр. протоколи (пробовземни точки) за измерване на емисии в
атмосферния въздух, представени със 7 бр. доклади за СПИ.
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:
Проведена е извънпланова проверка на “Велде България” АД – дървопреработващо
предприятие в гр. Троян, по сигнал за замърсяване със сажди на близкия жилищен район.
Констатираното при проверката отлагане на твърди и на саждоподобни прахови частици е
несъществено, като не е установен по безспорен начин източника на замърсяване. По отношение на
най-вероятния източник – “Велде България” АД, от страна на РИОСВ – Плевен са взети както
административно-наказателни мерки – наложена е текуща санкция, така и мерки за привеждане в
съответствие с НДЕ – в ход е ремонт на пречиствателните съоръжения за прах “циклони” и на
горивните камери на котлите.
Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведени са 1бр. извънредна и 5 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата
по чл.11а от ЗЧАВ в търговски обекти, строителни фирми, автосервизи, извършващи авотобояджийски
услуги и един производител на продукти за покрития от обхвата на наредбата. Извънплановата
проверка е за последващ контрол по изпълнение на предписание на автосервиз.
Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества,
които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент
№ 842, относно някой флуорирани парникови газове - 3 планови проверки.
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 – 1 планова проверка
Издадени са общо 1 бр. предписания, в това число:
1бр. по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Анализирани са 3 бр. протоколи от контролни и собствени измервания на показателите за шум
в околна среда.
Направление “Опазване на водите”:
Направени са 15 бр. индивидуални проверки по компонент води, от които 8 бр. планови и 7 бр.
извънредни проверки. Дадени са 7 бр. предписания. Извънредните проверки се разпределят както
следва: 3 бр. по сигнал, 1 бр. - за пломбиране савак на авариен канал на ГПСОВ Плевен, 1 бр. по
искане на БДУВДР - Плевен, 2 бр. за съставяне на констативни протоколи за налагане на текуща
санкция по ЗООС. Експертите от направлението са участвали и в 1 бр. планова комплексна проверка
по повече от един компонент или фактор на околната среда.
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
През отчетния период са извършени общо 4 бр. планови проверки, от които 2 бр.
индивидуални и 2 бр. чрез участие в КПКД. Дадени са 2 бр. предписания по прилагането на
законодателството по химикали, свързани с корекция в ИЛБ. Извършена е 1 бр. планова проверка по
спазване на ЗОПОЕЩ, дадено е 1 бр. предписание за изготвяне на собствена оценка по ЗОПОЕЩ.
През месец август 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 август са извършени общо 23 проверки по управление на отпадъците, от които 16 бр.
планови и 7 бр. извънредни. При проверките са дадени 13 бр. предписания. Извънредните проверки са
във връзка с подадени сигнали за замърсяване с отпадъци - 3 бр., 2 бр. - последващ контрол по
изпълнение на дадени предписания, по писма на МОСВ и МВР са осъществени 2 бр. проверки.
Съставени са 4 бр. АУАН - на 2 физически лица: във връзка с констатирана нерегламентирана дейност

с ОЧЦМ на площадка в землището на с. Чомаковци, съвместно с РУП-Червен бряг и за
нерегламентирано изгаряне на отпадъци в с. Радомирци. На „Технокороза” АД е съставен АУАН за
неизвършена класификация на новоидентифицирани отпадъци след предписание на РИОСВ Плевен, а
на "Феникс Инверс" ООД за неводене на отчетност по реда на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовата нормативна уредба по прилагането му.
По компонент почви през м. август са извършени 14 планови проверки и са дадени 6
предписания. След изтичане на сроковете по предписанията, същите ще бъдат проследени чрез
последващ контрол. Във връзка с опазването на почвите от вредни изменения в следствие от изгаряне
на стърнища и растителни остатъци са изпратени отново писма до кметовете на всички общини на
територията на РИОСВ за осъществяване на контрол по компетентност и координация между
институциите. Взето е участие в комисия за рекултивация на минен обект в Областна дирекция
Земеделие - Плевен.
Дирекция “Превантивна дейност”:
През периода в РИОСВ – Плевен са издадени:
- 1 бр. решение по ОВОС;
- 1 бр. становище по ЕО;
- 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 10 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО;
- 9 бр. решения по ОС по ЗБР;
- 140 бр. писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;
- 4 бр. решение по ЗДОИ и 1 писмо – за достъп до обществена информация;
За направление “ЕО и ОВОС”:
- 15 бр. писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в т.ч. 5 бр., че не
може да се проведе процедура;
- 11 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в
обхвата на глава 6 от ЗООС;
- 14 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски
и неточности по процедурите;
- 12 бр. писма до БДУВДР за изготвяне на становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите
относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в
утвърдените планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от
наводнения;
- 9 бр. писма до РЗИ относно провеждане на 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;
- 5 бр. писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда
глава 6 от ЗООС
- 11 други писма (процедури на МОСВ, смяна на възложител и др.);
- участие в 1 държавна приемателна комисия и в 2 областни експертни съвета;
Извършени 3 планова проверки по изпълнение на условия в решения по ОВОС
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
Извършени са извънредни проверки на Защитени местности „Брестнишко бранище”-Тодорово,
и „Плавала”-Никопол относно спазване на режима на забраните от заповедите за обявяването им.
Съставени са 2 бр. АУАН за несъгласувана дейност - скално катерене в ПЗ Пещера „Проходна”,
установено през м. юли.
Извършена е планова проверка на условия в Решение № ПН 098-ОС/2011 за ПИ № 418003,
с.Деветаки на Цветелина Попова. Констатирани са с писмо до РДГ-Ловеч и проверка в деловодната
система на РИОСВ - Плевен нарушения по дадените с Решението условия. Предприети са
необходимите действия.

Извършени са планови проверки относно нарушения на режима на забраните от заповедите за
обявяването на Защитени зони BG0002102 „Деветашко плато”, BG0002074 „Никополско плато”,
BG0000332 „Карлуковски карст”. Нарушения не са установени.
Извършена е извънредна проверка на Община Луковит, ул. „Възраждане” № 73 за насипване на
земни маси и строителни отпадъци в защитена зона BG0001014 „Карлуково”.
Съставен е 1 бр. АУАН за построена ограда на пасище в с.Беглеж (попадащо в ЗЗ”Студенец”
BG 0000240), без да е уведомена на най-ранен етап РИОСВ-Плевен по реда на чл.10 от Наредбата за
условията и реда за извършване на ОС .
Извършени са планови проверки на защитени дървета летен дъб в м. Плавала, гр. Никопол;
летен дъб в м. Под селото и летен дъб в ПИ №026020, с. Муселиево; Бяла топола, с. Санадиново; летен
дъб в м. Рибенски дол, с. Бръшляница; Гледичия в м. Каменния мост, гр. Никопол; Бяла черница в м.
Шишманова крепост, гр. Никопол.
Извършени са извънредни проверки във връзка с екземпляри от вида бял щъркел в безпомощно
състояние, в гр. Ловеч, с. Александрово, с.Горан, с. Дойренци, общ. Ловеч; с. Милковица, общ.
Гулянци; с. Згалево, общ. Пордим. Част от животните са изпратени в Спасителен център - Стара
Загора; а други - в Зоопарк-гр. Ловеч.
Извършена е извънредна проверка на зоопарк Ловеч във връзка с отстрелян ягуар, избягал от
клетката си. Дадени са 4 бр. предписания, изпълнението на които е започнало.
Извършени са извънредни проверки по сигнал ОИК-3-84/14.08.2014 за изкупуване на плод
къпина, с. Беленци от Иван Петков и по сигнал ОИК-3-90/29.08.2014 за изкупуване на зелени шипки в
БЗП на Г.Д. в с.Биволаре. Нарушения не бяха установени.
- Постъпили са 94 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения,
предвиждащи провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Обект

НП, лв.

Нарушена
разпоредба

Описание на нарушението

„Лукойл България”
ЕООД, гр.София

2000

чл.34и, ал.7 от
ЗЧАВ

Бензиностанция в гр.Плевен - обект на дружеството, не
се води и поддържа техническо досие на хладилните и
климатичните инсталации в обекта.

„Лукойл България”
ЕООД, гр.София

4000

чл.34и, ал.12 от
ЗЧАВ

Бензиностанция в гр.Тетевен - обект на дружеството, не
са подсигурени проверки за херметичност след всеки от
ремонтите на климатичните инсталации в обекта.

2000

чл.21 от ЗЗЖ

Отглежда един екземпляр от вида Зелена морска котка
от разред Примати в дома си в гр.Ловеч. Маймуната е на
възраст 1г. и два месеца от женски пол. Не са
представени документи за произхода на екземпляра.

1400

чл.133, ал.3, т.3
от ЗУО

Извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по
Търговския закон и без разрешение за дейности с ОЧЦМ
на нерегламентирана площадка, без наличието на
документ по реда на чл.35 от ЗУО.

Физическо лице,
гр.Ловеч

Физическо лице,
с.Попица

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

