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

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 147 проверки на 144 обекта, дадени
са 60 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 107 обекта са направени 107 планови проверки и са дадени 48 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 38 обекта са направени 40 извънредни проверки, дадени са 12 предписания.
От тях:
• По жалби – 2 бр.;
• по сигнали – 4 бр.;
• по заповеди на МОСВ – 2 бр.;
• по искане на прокуратурата – 1 бр.;
• последващ контрол – 10 бр.
• други – 21 бр. в т. число за съставяне на констативни протоколи за санкция, проверки във връзка със
обявяване и заличаване на вековни дървета, проверки, съвместно с други проверки в района и др.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През октомври са извършени 12 бр. планови и 1 бр. извънредна комплексни проверки по повече от
един компонент или фактор на околната среда, при които са дадени 17 бр. предписания. Извънредната
проверка е във връзка с подаден в РИОСВ Плевен сигнал за запалване общинското депо на гр.
Луковит. От извършената проверка на място се констатира, че са запалени малки количества отпадъци
в края на депото. Още по време на проверката са предприети мерки от общинската администрация за
потушаване на огнището и почистване на разпилените отпадъци.
Проверки по КПКЗ – 3 планови проверки:
- Винербергер ЕООД - Инсталация за изработване на керамични изделия тухли
- Тера АД - Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане (тухли)
- Старткерамик ООД - Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане.
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
Изготвени са и представени в МОСВ и ИАОС във връзка с периодична оценка на състоянието на КАВ:
- шестмесечен доклад за състоянието на КАВ за неотоплителен сезон април – септември 2014 г.
- тримесечен доклад за КАВ по Долен Дунав (гр. Никопол) за ІІІ тримесечие на 2014 г.
- информация за нивата на ПАВ в АИС – Плевен за ІІІ тримесечие на 2014 г.
- информация за концентрациите на ФПЧ10 за предходния м.09.2014 г., за 3 бр. автоматични
измервателни станции (АИС) за мониторинг на въздуха – в Плевен, Ловеч, Никопол.
Публикувана е на Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен на месечна информация за обществеността (за
м.09.2014 г.), за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, със
сравнителен анализ с предходни периоди, с графично и таблично представяне на данните.
Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния м.09.2014 г. - на
„Златна Панега Цимент” АД - 4 бр. и „Топлофикация Плевен” ЕАД - 2 бр.
Анализирани са резултати от 31 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.:
За периода са извършени 14 бр. проверки, в това число 7 бр. индивидуални и 7 бр. участия в
комплексни проверки на обекти без КР.
От извършените проверки 8 бр. са планови и 6 бр. са извънредни, в т. число: 3 бр. по процедури
за санкции по чл. 69 от ЗООС; 2 бр. за последващ контрол, 1 бр. по сигнал.

Прилагане на Наредба № 7 от 21 окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведени са 5 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а в
търговски обекти, единият от които и производител.
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 - извършени са 5 бр. 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 – извършени са 6 бр. планови проверки.
Извършени са 3 бр. проверки на условия в КР по компонент “въздух”, в рамките на планови
проверки по КПКЗ.
Издадени са общо 3 бр. предписания, в това число:
1бр. за представяне на технически досиета на инсталации с ОРВ/ФПГ;
2 бр. за прилагане на мерки за подобряване ефективността на горивния процес;
2 бр. за представяне на информация;
1 бр. за провеждане на СПИ.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Проведени са 4 бр. проверки по фактор “шум”, в това число:
- 1 бр. участие в комплексна проверка, с контролен мониторинг на шум в околната среда;
- 3 бр. участия в проверки по КПКЗ, извършили СПИ на шум в околната среда.
Анализирани са 3 бр. протоколи от контролни и собствени измервания на показателите за шум
в околна среда, операторите са уведомени с писма за резултатите. Не са констатирани превишения на
граничните нива на шум, не са издавани предписания.
Изготвени са 2 бр. писма със заключения за резултати от представени протоколи за мониторинг
на шум.
Направление “Опазване на водите”:
През м.октомври са направени 11 бр. индивидуални проверки по компонент води, от които 3 бр.
планови и 8 бр.извънредни проверки. Дадени са 2 бр. предписания. Извънредните проверки са: по
жалба - 1 бр., пломбиране савак на авариен канал ПСОВ - 2 бр., съставяне на констативни протоколи
за налагане на санкция по ЗООС - 2 бр.., последващ контрол - 3 бр. Експертите от направлението са
участвали в 2 бр. планови КПКД и в 3 бр. проверки на инсталации с комплексно разрешително.
Участвали са в междуведомствена комисия за проверка на потенциално опасни водни обекти в области
Плевен и Ловеч. През периода са изготвени предложения за налагане текущи санкции на "Астарта"
ООД гр.Плевен и "Литекс моторс" АД гр.София. Съставен АУАН на "Марица олио" АД гр.Пазарджик
за неизпълнено предписание.
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
През отчетния период са извършени общо 6 бр. планови проверки, от които 2 бр.
индивидуални, 3 бр. чрез участие в КПКД и проверка на обект с нисък рисков потенциал по реда на
глава 7, раздел I на ЗООС. Дадени са общо 4 бр. предписания. По спазване на изискванията на
Регламент REACH са извършени проверки на 5 бр.потребители по веригата, от които 1бр. с променен
статут от вносител на потребител по веригата (за проверявания период не е извършвал внос от страни
извън ЕС). По прилагането на регламент 850/2004 (УОЗ) са извършени 3бр. проверки за наличие на
нонил фенол, PCNs, SCCPs в използвани химичните вещества и смеси, не се констатира наличие на
цитираните УОЗ вещества.
По спазване на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС, комисията по чл.157а проведе
планов контрол на обект с нисък рисков потенциал - Петролна база на Бент ойл АД . За
констатираните пропуски във връзка с изискванията на законодателството по околна среда и
безопасност и здраве при работа са дадени 2 бр.предписания с определен срок и отговорници за
изпълнението им.

През отчетния период са извършени 3 бр. проверки на обекти, попадащи под изискванията
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и са
дадени 2 бр. предписания за изготвяне на оценка.
През месец октомври 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 отчетния период са извършени общо 64 проверки по управление на отпадъците, от които
56 бр. планови и 8 бр. извънредни. При проверките са дадени 25 бр. предписания. Извънредните
проверки са във връзка с подадени жалби и сигнали за замърсяване с отпадъци - 1 бр., по писмо на
МОСВ - 1 бр., по писмо на МВР - 1 бр., по подадени заявления за издаване на разрешение и
заличаване на площадка от разрешение за дейности с отпадъци - 3 бр.. Съставен е 1 бр. АУАН във
връзка с констатирана нерегламентирана дейност с ИУМПС.
По компонент почви през м. октомври са извършени общо 11 проверки, от които 6 планови и
5 извънредни проверки (по 2 сигнала и 1 извънредна проверка на опожарени стърнища, както и 2
проверки - последващ контрол по изпълнение на дадени предписания. Във връзка със сигналите и
направените проверки (1 планова и 3 извънредни), при които е констатирано опожаряване на
стърнища, са изпратени писма до ОС Земеделие - Кнежа, офис - Искър и ОС Земеделие - Долна
Митрополия, с цел изясняване собствеността на имотите, находящи се в масивите и ползвателите им и
предприемане на административнонаказателни мерки по Закона за опазване на околната среда относно
опазването на почвите от вредни изменения в следствие от изгаряне на стърнища и растителни
остатъци.
Изготвено е писмо до МОСВ с информация относно извършени проверки на обекти на
концесионери за м. октомври 2014 г.
Участвали сме в междуведомствена комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие гр.
Ловеч.
Дирекция “Превантивна дейност”:
През периода в РИОСВ – Плевен са издадени:
- 8 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 7 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО
- 21 решения по ОС по ЗБР
- 193 бр. писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;
За направление "ЕО и ОВОС":
- 11 бр. писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в т.ч. 2 бр., че не може да
се проведе процедура;
- 6 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в обхвата
на глава 6 от ЗООС;
- 15 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и
неточности по процедурите;
- 1 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;
- 14 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;
- 3 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 2 държавни приемателни комисии;
Извършени 2 планови и 1 извънредна проверки по изпълнение на условия в решения по ОВОС

Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
Извършена е планова проверка на защитена местност "Черния рът"-Рибарица.
Извършена е планова проверка относно нарушения на режима на забраните от заповедта за
обявяването на защитена зона "Обнова" BG0002096З и планова проверка на защитена зона
"Карабоаз" BG 0000335.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки на изпълнение на предписания дадени с ПАМ, да не се
разорават поземлени имоти с НТП "пасище" в защитена зона "Обнова-Караман дол". Предписанията
са изпълнени.
Извършени са планови проверки на ЮЗДП ТП ДГС - Тетевен за спазване на условия в Решение №53ОС/2012 г. на МОСВ, с което е съгласуван ГСПлан на ДГС Тетевен и на "Екоресурс 2011"-София за
спазване на условия в Решение ПН 159-ОС/2012 г. на директора на РИОСВ - Плевен.
Извършена е и извънредна проверка на Хидроенергетика - П - ООД, гр. Пловдив за спазване на
условия в Решение ПН 019-ОС/2009 г. за МВЕЦ "Дългата река", с. Дивчовото.
Извършена е планова проверка по документи на вековните дървета в Община Ловеч, както и планова
проверка на защитено дърво в с. Евлогиево.
Извършена е извънредна проверка на защитени дървета в гр. Плевен (УМБАЛ "д-р Георги Странски).
Извършени са извънредни проверки на 6 бр. вековни дървета в с. Комарево и на 4 бр. вековни дървета
в с. Драгана, предложени за обявяване за защитени.
Извършени са извънредни проверки във връзка с намиране в безпомощно състояние на екземпляри от
защитени видове - Къдроглав пеликан в гр. Червен бряг и Черен щъркел от с. Горни Дъбник .
Екземплярите са изпратени за лечение съответно в Зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа и в Спасителен
център-Стара Загора.
Извършена е извънредна проверка на билкозаготвителен пункт в с. Градина по сигнал ОИК-3109/2014 за изкупуване на шипка, глог и трънка без позволително за ползване.
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

200

чл.31, ал.1 и 2
във вр. чл.31а
от ЗБР

Извършил разораване с последваща обработка на почвата
в част от ПИ. За извършеното разораване свързано с
промяна начина на трайно ползване от "пасище мера" в
"нива", не е уведомил на най-ранен етап РИОСВ-Плевен.

300

чл.133, ал.1,
т.3 от ЗУО

Не е предал излезли от употреба МПС на площадки за
съхраняване или в центрове за разкомплектоване на
ИУМПС, като в двора се съхраняват 8 бр. ИУМПС.

ФЛ, гр.Д.Дъбник

200

чл.31, ал.1 и 2
във вр. чл.31а
от ЗБР

ФЛ, с.Орешак

300

чл.133, ал.1,
т.3 от ЗУО

Като ползвател на ПИ с начин на трайно ползване "пасище
мера" е извършил разораване с последваща обработка на
почвата, за което не е уведомил на най-ранен етап
РИОСВ-Плевен по реда на чл.10 от Н-ба за ОС.
Не е предал ИУМПС на площадка за съхраняване или в
център за разкомплектоване на ИУМПС. В двора на имота
се съхраняват 4бр. ИУМПС в различна степен на
разкомплектоване, както и компоненти и части от ИУМПС.
Няма издадено разрешение по чл.35 от ЗУО

200

чл.31, ал.1 и 2
във вр. чл.
31а от ЗБР

Като ползвател на ПИ, с начин на трайно ползване
"пасище мера" е извършил разораване с последваща
обработка на почвата в част от ПИ, за което не е уведомил
на най-ранен етап РИОСВ-Плевен.

ФЛ, гр.Д.Дъбник

ФЛ, с.Зл.Панега

ФЛ, гр.Д.Дъбник

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

