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

През периода РИОСВ Плевен е направил 114 проверки на 110 обекта, дадени 55 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 91 обекта са направени 94 планови проверки и са дадени 48 предписания.
От тях:
• Комплексни проверки по контролната дейност – 8 бр. на:. "Гадевски" ООД с. Белиш, Общ. Троян

производство на мебели; “Осъм” АД - Ловеч, леене и обработка на метали; МБАЛ проф.д-р П.
Стоянов АД, гр.Ловеч; “Хове” ООД - Никопол - производство на плодови и винени дестилати;
“Мебеликс” ЕООД - Троян, производство на столове и маси от масивна дървесина; “Вектор”
ООД - Троян, призводство на воднодисперсни бои и лепила; “Виса 1” ЕООД - с. Български
извор, производство на дървени въглища; Олимпия ЕООД - с. Орешак, Троян, предприятие за
производство на мебели от масивна дървесина.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 20 обекта са направени 20 извънредни проверки, дадени са 7 предписания.
От тях:
• по сигнали – 11 бр.;
• КПКД – на “БГ Пластик” ООД - Цех за производствжо на полиетиленови торби в с. Комарево, общ. Д.
Митрополия и на Оранжерия на Паркстрой ЕООД, гр. Плевен.
• КПКЗ – 2 проверки: “Осъм” АД- Ловеч, леене и обработка на метали - извънредна проверка за
капацитет съгласно Пр. №4 от ЗООС и "Витекс-Троян" – предприятие за производство на текстил , гр.
Троян, ул. „Ген. Карцов” № 87- извънредна проверка за капацитет съгласно Пр. №4 от ЗООС
• последващ контрол – 2 бр.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Извършени 8 планови комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната среда и
2 извънредни - във връзка с подадени сигнали, едната за изгаряне на отпадъци и замърсяване на
атмосферния въздух, а другата за замърсяване с отпадъци и нерегламентирано изтичане на води.
Дадени са предписания за привеждане в съответствие с нормативната уредба.
Контрол върху качеството на атмосферния въздух.
Във връзка с текущата оценка на КАВ:
- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през м.02.2013г. 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 спрямо предходната година) за нивата на замърсяване с
ФПЧ10 през м.02.2013г. за автоматичните станции (АС) за мониторинг – в Плевен, Ловеч, Никопол.
- Изготвен е доклад за МОСВ и ИАОС за състоянието на КАВ по Долен Дунав (за гр. Никопол)
през ІV тримесечие на 2012 г.
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
- Изготвени са протоколи за оценка на резултатите от 9 бр. месечни доклади за собствени
непрекъснати (автоматични) измервания на емисии на замърсители в атмосферния въздух, за месец
02.2013 - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД.
- Анализирани са 3 бр. доклади за резултатите от собствени периодични измервания (СПИ) на
емисии на замърсители в атмосферния въздух.
Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух:
Извършена планова проверка в рамките на КПКД в "Олимипия" ЕООД, индивидуална планова
проверка в Унипос ООД гр. Плевен - предприятие за производство на пожароизвестителни системи и
извънпланова проверка, в рамките на КПКД в предприятие "БГ Пластик" ЕООД
По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:

Извършени 2 бр. планови проверки за контрол на изискванията на Наредба № 7 във Фитофарма
ЕООД гр. Троян - предприятие за производство на хранителни добавки и Яна АД - завод гр. Плевен предприятие за производство на трикотаж.
Извършени са 5 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от
ЗЧАВ в т.ч
- 3 бр. индивидуални проверки - Ив комерс ООД, Бахов ЕООД, Февина ЕООД и
- 2 бр. проверки в рамките на КПКД - Гадевски ООД и Вектор ЕООД
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- Направена планови проверка на бензиностанция "Ромпетрол България" АД .
Проверки в обекти по прилагане на Регламен (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани
парникови газове и прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно озоноразрушаващи
вещества - 6 бр. индивидуални планови проверки: МБАЛ Авис Медика ООД; Лиани Медия ЕООД;
Анда 2012 ООД; Генимекс Инвест ЕАД; Хендрикс импорт експорт България ООД; ЕТ Евромес - Р.
Маринов и проверка в рамките на КПКД: Хове ООД.
Във връзка с прилагане изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои
флуорирани парникови газове и прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно
озоноразрушаващи вещества
Завършена обработката на годишните отчети на оператори, чиито дейности попадат в обхвата
им и е подготвен Годишен отчет и изпратен в МОСВ, относно контролираните вещества през 2012 г.
по двата регламента.
Актове за установени административни нарушения:
- 2 бр. за нарушение на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №
842 - на "Пени маркет България ЕООД;
- 1 бр. за непроведени собствени периодични измервания - на Елпром ЕМС АД;
- 1 бр. за недопускане в обект - на Елпром ЕМС АД.
Издадени са общо 6 предписания по ЗЧАВ: 1 бр. за провеждане на СПИ; 1 бр. за оборудване
на пробовземна точка; 2 бр. за представяне на информация и 1 бр. предписание за предотвратяване на
неорганизирани емисии от неподвижен източник.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане
на ЗЗШОС:
Анализирани резултати и приет доклад за СПИ на шум на Белсма фърничър ЕООД - мебелно
предприятие в гр. Ловеч.
Направление Води:
През м.март в направление Води са направени 10 проверки, от които: 9 планови проверки на
обекти от утвърдения списък на обектите за 2013 г. и 1 извънредна проверка по писмо на
"Лесопласт"АД за прекратяване заустването на битови отпадъчни води от площадката на
предприятието в р.Осъм. Експертите от направлението са взели участие в 2 бр. ДПК за строеж:
Изграждане на брегоукрепителни съоръжения на р.Петърнишка бара, с.Градина; Изграждане на
брегоукрепителни съоръжения на р.Гостиля, гр.Кнежа.
Направление ОХВ и оценка на риска:
През отчетния период са извършени 6 бр. проверки, от които 2бр. планови и 4бр. КПКД и са
дадени 2 предписания по спазване на законодателството по химикали. Извършени са проверки на 2бр.
производители на химични вещества със срок за същинска регистрация в Европейска агенция по
химикали май 2013г. При настоящата проверка ЕТ "Борис Печев" декларира готовност за изпълнение
на задължението за регистрация на калциев дихидроксид, има извършени анализи и предприети
действия по съвместно подаване на регистрационно досие в определения срок. “ВИСА 1” ЕООД
извършва производство и пускане на пазара на дървени въглища чрез непълно горене на дървен
материал Дружеството е производител на химичното вещество charcoal с CAS № 16291-96-6 и в
рамките на допустимия срок по чл. 28, ал.6 на Регламент REACH, дружеството извърши през 2011 г.

късна предварителна регистрация на веществото. При настоящата проверка се изискаха отчетни
документи за количества произведени дървени въглища 2011 г. и 2012 г. Представи се справка за
произведените количества дървени въглища с отразени количества по години. При направени
изчисления за количествата за година, съгласно чл. 3, т.30 на REACH, изчислявани на основата на
осредненото производство за трите предишни календарни години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) е видно, че
ВИСА 1 ЕООД е произвел под 100тона/год. и попада в по- ниската тонажна група със срок за
регистрация на дървените въглища 2018 г. «ВИСА 1» ЕООД представи Submission report за промяна в
тонажната група 1-100т/г. с краен срок за регистрация на химичното вещество charcoal с ЕС 240-383-3
през 2018 г. Попълнени са въпросници във връзка с проект REACH - EN- FORCE-3.За отчетния
период не се констатира нарушение на законодателството по химикали.
Направление Управление на отпадъците:
Във връзка с влизане в сила на новия разрешителен режим по Закона за управление на
отпадъците са извършени 17
бр. проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали, метални
опаковки, ИУМПС, НУБА и ИУЕЕО. При проверките се съпоставя подадената в заявленията за
издаване на разрешения за дейности с отпадъци информация и се дават предписания относно
привеждане на площадките в съответствие с нормативните изисквания и за остраняване на
нередовности в подадената документация. Извършени са 2 проверки по сигнали за изгаряне на
отпадъци в с. Златна Панега и за смяна на отработени масла на канал в близост до р. Златна Панега в
землището на с. Румянцево, които са основателни и 2 бр. по писма на МВР, касаещи
нерегламентирани площадки за третиране на отпадъци. Дадени са предписания за привеждане в
съответствие с нормативната уредба.
Направление Превантивна дейност:
Издадени са:
- 9 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 7 решения за прекратяване на процедури по ОВОС
- 13 писма, че не могат да бъдат проведени процедури (за вече одобрени ИП, няма ИП);
- 15 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС (междинни);
- 1 писмо по чл. 2а, ал. 4 и 5 от Наредбата за ОВОС;
- 52 решения по ОС (в т.ч. за прекратяване);
- 146 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
- 4 решения по ЗДОИ – за пълен достъп до обществена информация
Всички издадени крайни документи са публикувани на Интернет страницата на РИОСВ Плевен.
Изготвени са 52 изходящи ("междинни") писма, във връзка с горните процедури (27 писма за
консултации с БДУВДР, РЗИ, за 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: 15 искания за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС, 124 нови уведомления за инвестиционни предложения и 98 нови уведомления за
горскостопански планове и програми. Постъпили са и 327 други писма (в т.ч. по процедури, контролна
дейност), вкл. 32 писма от МОСВ.
Извършени са 13 планови проверки на условия в решения по ОВОС/преценка ОВОС. Получени
са 2 доклада за изпълнение на мерки по издадени становища по ЕО. Извършени са и общо 13
проверки, в т.ч. 4 планови и 9 извънредни, по ЗБР, ЗЛР, ЗЗТ, ЗГМО и др.

Съставени наказателни постановления:

Ф.Л., гр.Плевен
"Пени Маркет
България" ЕООД –
търговска верига

100

чл.31,ал.1и2
във вр.чл31а
от ЗБР
чл.156,ал.1
във вр.
Чл.120 от
ЗУО
чл.31,ал.14 от
ЗБР
чл.133,
ал.1,т.3 от
ЗУО
чл.31,
ал.1и2,във вр.
Чл.31а от ЗБР
чл.38, ал.1,т.7
от ЗБР

2000

чл.34и, ал.7
от ЗЧАВ

"Пени Маркет
България" ЕООД –
търговска верига

4000

чл.34и, ал.12
от ЗЧАВ

Ф.Л, с.Градище

100

"Максима България"
– търговска верига
ЕООД,гр.София

5000

Ф.Л.,гр.Луковит

5000

Ф.Л., с.Обнова
ЕТ "Веселин
Василев 98",
с.Градище

500

100

Извършил разораване в имоти, като не е уведомил
на най-ранен етап РИОСВ-Плевен
Не е изпълнило предписание дадено на основание
чл.120 от ЗУО – неплатена продуктова такса за
полиетиленови торбички
Не е изпълнила условията в издаденото Решение
№ПН093-ОС/2011г.на РИОСВ-Плевен
Не е предала на площадки за съхраняване или в
центрове за разкоплектоване ИУМПС, които
притежава
Извършил разораване в имоти, като не е уведомил
на най-ранен етап РИОСВ-Плевен
Притежава и е изложил препарати от дива котка на
публично място /в механа "Болярите"-гр.Плевен/.
Операторът "Пени Маркет България" ЕООД не
поддържа техвическо досие за 3 бр. климатични
инсталации.
След зареждането на климатични инсталации с
хладилен агент н а17.07.2012г. Не осигурява
периодично проверки за течове(херметичност) в
рамките н аедин месец след остраняване на теча.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ПЛЕВЕН
актове за
неизпълнение
проверени извършени съставени на дадени
обекти
проверки
актове
предписания

отменени
издадени наказателни
актове с
резолюция постановления

наложени
санкции с НП по
чл. 69 от ЗООС

събрани суми
от наложени
санкции*

ПАМ

брой

брой

брой

лв.

брой

110

брой

114

общ брой

10

брой

0

3

брой

8

сума

16800

1

сума

187

9095,06

9

