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

През периода експерти от РИОСВ Плевен са извършили 145 проверки на 135 обекта, дадени са 63
предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 96 обекта са направени 103 планови проверки и са дадени 49 предписания.
Извършени 13 планови комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната среда. Дадени
са 14 бр. предписания.
Проверки по КПКЗ – 3 бр.: "Полихим - СС" ЕООД - гр. Луковит - планова проверка на Инсталация за
регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие; "Джи Еф Еф "АД, гр. Никопол планова проверка на промишлена инсталация за производство на хартия, заповед за прилагане на ПАМ;
"Петокладенци"ЕООД, гр.София , пл-ка с. Петокладенци -планова проверка на инсталация за отглеждане на
птици (бройлери).
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 42 обекта са направени 42 извънредни проверки, дадени са 14 предписания.
От тях:
• проверка по КПКЗ – "Джи Еф Еф"АД, гр. Никопол -извънредна проверка на промишлена инсталация за
производство на хартия, по сигнал
• по жалби – 1 бр.;
• по сигнали – 11 бр.;
• по заповед на МОСВ – 5 бр.;
• последващ контрол – 6 бр.
• други – 19 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
- Участие в щабно учение и работна среща на областен кризисен щаб в обл. Ловеч по заповед на
областен управител на обл. Ловеч
- В отговор на запитване във връзка с публикацията на в. Ню Йорк таймс за най-замърсените
градове в Европа, представена е информация на медиите относно състоянието на КАВ в гр. Плевен в
последните три години и предприетите мерки.
- Изпратено е до Регионална агенция Телеорман - Румъния, с копия до МОСВ и ИАОС,
съобщение за превишени едночасови концентрации на амоняк в гр. Никопол на 30.10.2013 г., с искане
към румънската страна за предприемане на действия за ограничаване на емисиите от химическия завод
в Турну Магуреле.
- Участие в съвместна проверка с БДУВР по поречието на р. Дунав в участъка от гр. Белене до
гр. Никопол (по сигнал от МОСВ за замърсяване с нефтопродукти)
- Участие съвместно с ИАОС в проверка на място и заседание на ЕЕС относно промяна на
издадено КР на Златна Панега Цимент АД.
Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
- Изготвен е 6-месечен доклад до МОСВ, за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и озон,
за летен (неотоплителен) сезон на 2013 г.
- Изготвен е 3-месечен доклад за ИАОС и МОСВ, за състоянието на КАВ по Долен Дунав - за
гр. Никопол, през ІІІ тримесечие на 2013 г.
- Изготвена е 3-месечна информация за нивата на полиароматните въглеводороди (ПАВ) в АИС
Плевен през ІІІ тримесечие на 2013 г.
- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през предходния месец,
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 мeсец 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.
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади за предходния месец
за СНИ на емисии на замърсители в атмосферния въздух - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД.
Анализ на 4 бр. доклади от СПИ на: Осъм АД, Ловеч; Аврас ООД, Ловеч; Рико стил ООД,
Троян; Рубин Инвест ЕАД.
Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух:
4 бр. проверки (в рамките на КПКД) на неподвижни източници на емисии: Звезда АД; Голяма
мелница Червен бряг ООД, МБАЛ Троян ЕООД и Рико стил ООД
- 2 бр. индивидуални проверки на неподвижни източници на емисии: Метро кеш енд Кери
ООД; Българска захар 2002 ЕАД.
- 2 бр. проверка по сигнали за замърсяване с отпадъци по въздушен път: частен имот в с.
Тодорово, Полихим СС ООД.
- 1 бр. проверка по жалба за неприятни миризми в Троян прес АД
Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
- 4 бр.проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в т.ч. 3бр КПКД в Рико стил
ООД-мебелно предприятие, гр.Троян и Велде България АД дървообработващо предприятие и Звезда
АД предприятие за производство но растителни масла и 1бр. инд. извънредна проверка за налагане на
ПАМ в МС Индъстри ЕООД ;
- 6 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в т.ч. 3бр
КПКД в Терра - арт 2001 ЕООД и Унитрейд 99 ООД, мебелни предприятия и Ада колор ЕООД
търговски обект за бои илакове и 3бр. индивидуални проверки 3М автосервиз ЕООД и Габи комерс
ООД -автосервиз, Строител - Л.Цанкова ЕООД - строителна фирма
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
- 2 бр. проверки: в рамките на КПКД: София франс Ауто ООД и Звезда АД
- 1 бр. индивидуална проверка: Метро кеш енд Кери ООД
Издадени са общо 9 бр. предписания по ЗЧАВ:
-предписание за представяне на счетоводна справка за доставените и употребени горива в обект
с КР; предписание за представяне на счетоводна справка за вложени в производството разтворители;
предписание за осигуряване на етикет за авторепаратурни продукти; 2 предписания за представяне на
информационен лист за безопасност; 4 предписания с писма за коригиране на заявление за вписване в
публичен регистър на инсталации, извършващи дейности с разтворители
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане
на ЗЗШОС:
За периода са извършени 6 бр. планови проверки по фактор “шум”, в това число:
- 3 бр. участия в комплексни проверки на обекти с издадено КР (Полихим-СС ЕООД - гр.
Луковит, Джи ЕФ ЕФ ООД - гр. Никопол, Петокладенци ЕООД - с. Петокладенци)
- 2 бр. участия в комплексни проверки на обект без КР, с провеждане на контролен мониторинг
(Звезда АД - маслодобивно предприятие в гр. Д. Митрополия, Велде България АД дървопреработвателно предприятие в гр. Троян).

- индивидуална проверка, с провеждане на контролен мониторинг (Василена ООД - мелница в
гр. Д. Дъбник).
Приети са. доклад за извършени СПИ на шум в околна среда - във връзка с въвеждане в
експлоатация на Зърнобаза със силозно стопанство на Агримарт ЕООД в гр. Д. Митрополия.
Направление Води:
През м.октомври в направление Води са направени общо 18 проверки, от които: 10 планови и 8
извънредни проверки. Извънредните проверки са както следва: 5 проверки във връзка с постъпили
сигнали, 1 проверка с вземане на водни проби от обекти по утвърдения списък на обектите за 2013 г.;
проверка, относно спиране на производствена дейност на Цех за зеленчуци с.Бохот; проверка за
пломбиране савак на авариен канал на ГПСОВ Плевен. Дадени са 2 предписания. Наложена е текуща
санкция по чл.69 от ЗООС на "Астарта" ООД и направено предложение за прекратяване санкцията на
дружеството, поради временно прекратяване на дейността. Съставен е констативен протокол по чл.69
от ЗООС на "Литекс моторс" АД и е направено предложение за намаляване текущата санкция на
дружеството.
Участвали сме в работата на междуведомствената комисия за проверка състоянието на речни
корита и потенциално опасни язовири в област Плевен.
Направление ОХВ и оценка на риска:
Извършени 9 бр. проверки на 8бр. обекта, от които 4бр. планови, 5бр. участия в КПКД по
спазване на законодателството по химикали и контрола на риска от големи аварии. Дадено е
предписание за изготвяне на оценка на безопасността на съхранение на ОХВ. Във връзка плана за
контрол през 2013г. на комисиите по чл.157а от ЗООС е проведена планова проверка на обект с нисък
рисков потенциал по чл.107 от ЗООС с цел установяване на съответствие на прилагането на
политиката за предотвратяване на големи аварии. Установени се, че обектът до момента на проверката
не е в експлоатация. Проведен е планов контрол по Регламент 850/2004 относно устойчивите
органични замърсители (УОЗ). Проверката касае наличието, управлението и съхранението на 400л
пенообразувател, съдържащ PFOS. Дадени са указания за последващо третиране на наличните
количества, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците . Не се установи нарушение
на законодателството по химикали и на законодателството по контрола на риска от големи аварии с
ОХВ.
През октомври са извършени 11бр. планови проверки на обекти, попадащи под изискванията
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), от които
8бр. са проверки по документи и 3бр. проверки на условия в издадени комплексни разрешителни.
Представени са в РИОСВ Плевен собствени оценки за възможните случаи на непосредствена заплаха
за екологични щети и причинени екологични щети по реда на Наредба №1 за вида на превантивните и
оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за
тяхното изпълнение (ДВ., бр.96/2008 г.). За отчетния период на територията на РИОСВ Плевен не са
констатирани случаи на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са
издавани заповеди за прилагане на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ.
Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите:
Извършени са 42 бр. планови и 17 бр. извънредни проверки. Извънредните проверки са
свързани с:
- писма на МОСВ - извършени са 6 бр. проверки, от които 1 бр., касаеща внос на ЕЕО, 1 бр. контрол върху системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 4 бр. на автосервизи с цел
предотвратяване нерегламнетираното изгаряне на отработени масла;
- 1 бр. по разпореждане на Окръжна прокуратура Ловеч, касаеща спазване изискванията за
разделно събиране и съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори;
- 3 бр. последващ контрол по изпълнение на предписания, изискващи проверка на място;
- 2 бр. във връзка с подадени заявления за издаване на документ по чл.35 от ЗУО;
- 2 бр. проверки на площадки, заличени от разрешения за дейности с отпадъци;
- 2 бр. - за връчване на АУАН.
Проблем представлява връчването на акт за установяване на административно нарушение на
"Заложна къща - Плевен" ЕООД. На дружеството е съставен АУАН № 129/29.08.2013 г. за
недопускане на експерти от РИОСВ Плевен в обект в с. Обнова. На 21.10.2013 г., със съдействието на

служители от I РУП Плевен е направен опит за връчване на акта на управителя на дружеството, но той
не е открит. Експертите отново не са допуснати за осъществяване на проверка в обекта, работата им е
била възпрепятствана от служители на "Заложна къща-Плевен" ЕООД, като в това число са били
заплашвани и със саморазправа. От извършената проверка на място, до вратата на площадка с
местонахождение гр. Плевен, ул.”Изток”№ 14 е установено, че се извършват дейности с отпадъци от
черни метали без разрешение по чл.35, ал.1 и ал.2, т.3 от Закон за управление на отпадъците с мотив,
че се осъществява дейност като заложна къща.
При проверката е констатирано предаване на метални отпадъци от физически лица и съответно
приемането им от “Заложна къща – Плевен” ЕООД. Визуално площадката наподобява пункт за
извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали – на открито, в насипен вид се
съхраняват метални отпадъци – основно от черни метали, части от ИУЕЕО. На входа има надпис
“Изкупуване на черни и цветни метали”, има кантар и поставен на видно място ценоразпис с
наименованията на металите и изкупни цени.
Не са спазени изискванията на Наредбата за дейността на заложните къщи (приета с ПМС № 40
от 18.02.2009 г., обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г.):Във връзка с
направените констатации е изпратена жалба до Районна прокуратура Плевен за предприемане на
действия по компетентност, предвид факта, че управителят на дружеството се укрива, а експертите
отново са възпрепятствани да осъществят проверка.
Съставен е АУАН на ЗКПУ "Единство", с.Ясен за непредставяне на изискана информация по
управление на отпадъците.
През м. октомври по компонент почви са извършени 8 проверки: 6 планови проверки и 2
извънредни проверки (1 е последващ контрол и 1 по сигнал съвместно с РУП-Троян и община Троян,
относно складирани големи количества оборски тор в имот, общинска собственост в земл. на с.
Борима).
Участвали сме в две заседания на междуведомствената комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в
Областна дирекция "Земеделие" - гр. Плевен и Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ловеч.
Дирекция “Превантивна дейност”:
Издадени са:
- 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 1 решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 3 решения за прекратяване на процедури по ОВОС;
- 7 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС, ОВОС, ЕО (междинни);
- 79 решения по ОС (в т.ч. 18 бр. - по чл. 18; 1 бр. - по чл. 20; 60 бр. - по § 2 от Наредбата за
ОС);
- 126 писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;
- 8 писма за необходимост от провеждане на процедури по глава втора от Наредбата за ОС;
- 2 решения по ЗДОИ – за пълен достъп до обществена информация
Всички крайни документи са публикувани на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Изготвени са над 75 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. Получена
са 8 становища от БДУВДР и 5 становища от РЗИ.
За периода са постъпили общо: 146 нови уведомления за инвестиционни предложения, планове,
програми, проекти, в т.ч.: 47 за инвестиционни предложения и 99 за горскостопански планове и
програми, 8 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Извършени са 5 бр. (3 бр. намясто и 2 бр. контрол по документи) планови проверки на условия
в решения по ОВОС/преценка ОВОС. Извършени са и 2 извънредни проверки на място - за
потвърждаване срока на правно действие на решение и по сигнал.

Направление Биологично разнообразие и защитени територии
- Извършени са проверки на защитени територии за спазване на забраните, определени със заповедите
за обявяването им: поддържан резерват "Персински блата", защитена местност "Персин-изток", ЗМ
"Персин"; Природни забележителности - пещера "Моровица", "Водопад край с. Гложене", земл. с.
Гложене", Рушова пещера", с. Глогово, водопад "Скока", земл. гр. Тетевен, "Камарата", земл. с. Бресте
и ЗМ "Кайлъка" - Плевен. При проверката на пещера "Моровица" е установено нарушение на
забраната за "писане и драскане по стените", от неизвестен извършител. При проверката по сигнал за
сеч в защитена местност “Кайлъка” , е установено че за провеждане на санитарна сеч от
Горовладелческа кооперация “Дъб”, с. Бохот, има маркирани и здрави дървета. След дадени
предписания е извършено премаркиране, с цел недопускане нарушение на забраната за сеч на здрави
дървета. Предписанията са изпълнени.
- съставен е 1 бр. АУАН за неизпълнение на условие в Решение ПН 085 - ОС /2011 г. на директора на
РИОСВ – Плевен - за превишено ползване на дървесина, спрямо съгласуваното с Решението при
провеждане на сеч в землището на с. Врабево, обл. Ловеч, в защитени зони “Микре” BG0000616 и
“Микре” BG0002088.
- Извършени са проверки на зоомагазини в гр. Ловеч и на Ловно-рибарски магазин, гр. Ловеч. При
проверката в последния е установено излагане на публично място на препариран екземпляр от
защитен вид - дива котка, което е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Предприети
са необходимите административно-наказателни дейности.
- Изпратени са екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР -1 екземпляр Обикновена
блатна костенурка /Emys orbicularis/ - в Спасителен център-Стара Загора и 1 екземпляр Къдроглав
пеликан /Pelecanus crispus/ - в Зоологическа градина-Ловеч.
- Взето е участие в семинар по дейност 3: Специализирано обучение “Наредба за сечите, режими за
стопанисване на горските местообитания и устойчиво управление на горите в Натура 2000” по проект
на ИАГ “Ефективно и качествено обучение на служителите от държавната горска администрация, за
по-компетентно и професионално изпълнение на техните задължения” по Оперативна програма
“Административен капацитет”, организиран от ИАГ.
През м. октомври са постъпили 99 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения,
предвиждащи провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Обект
"Йотов 59" ЕООД,
с.Бежаново

НП,
лв

Нарушена
разпоредба

1000

чл.124, ал.1 от
ЗБР

100

чл.31, ал.1 и 2
във вр. Чл.31а
от ЗБР

физическо лице,
гр.Тетевен

100

чл.31, ал.1 и 2
във вр. Чл.31а
от ЗБР

физическо лице,
гр.В.Търново

500

чл.31, ал.14 от
ЗБР

физическо лице,
гр.Плевен

500

чл.31, ал.14 от
ЗБР

физическо лице,
гр.Никопол

Описание на нарушението
Извършило частично разораване в поземлен имот
попадащ в ЗЗ "Студенец". Съгласно З-д РД-800/08г.
В границите на ЗЗ се забранява: 6.2. залесяването
на ливади, пасища и мери.
Изградил в границите на имота в с.Жернов,
тухлена двуетажна постройка със около 40 кв.м. И
е разорал и засял със слънчоглед същия имот с
което е променил начина на трайно ползване, без
да уведоми РИОСВ-Плевен на най-ранен етап.
Пристъпил към реализация на ИП "Къща за
настаняване на туристи" без да уведоми РИОСВПлевен на най-ранен етап по реда на чл.10 от
Наредба за усл. и реда за изв. на ОС, планове,
програми и проекти с предмета и целите на
опазване на ЗЗ.
Като възложител на ГСП, за която има издадено
Решение от директора на РИОСВ-Плевен, не е
изпълнил условие в същото решение: Да не се
превишава ползването предвидено в ГСП.
Като възложител на ГСП, за която има издадено
Решение от директора на РИОСВ-Плевен, не е
изпълнил условие в същото решение: Да не се
превишава ползването предвидено в ГСП.

физическо лице,
с.Градище

500

физическо лице,
гр.В.Търново

500

"Унитрейд БГ" ООД,
гр.София

2000

чл.31, ал.14 от
ЗБР
чл.44, ал.1 във
вр. Чл.135,
ал.1 от ЗУО

Всестранна коперация
"Крушуна"

5000

чл.135, ал.2,
т.1 от ЗУО

5000

чл.156, ал.1,
във вр.чл.120
от ЗУО

ЕТ “Пластик 73-Милко
Христов”

чл.31, ал.14 от
ЗБР

Като възложител на ГСП, за която има издадено
Решение от директора на РИОСВ-Плевен, не е
изпълнил условие в същото решение: Да не се
превишава ползването предвидено в ГСП.
Като възложител на ГСП, за която има издадено
Решение от директора на РИОСВ-Плевен, не е
изпълнил условие в същото решение: Да не се
превишава ползването предвидено в ГСП.
Дружеството не е водило отчетност за отпадъците
съгласно изискванията на ЗУО, в периода от месец
февруари 2013г. До 12.08.2013г.
Не е извършила класификация на опасни отпадъци
от продукти за растителна защита /ПРЗ/ по реда на
Наредба 3 за класификация на отпадъци, до
момента на проверката, извършена на 31.05.2013г.
Не е изпълнил дадено предписание на основание
чл.120 от ЗУО, а именно: Да се представи в
РИОСВ-Плевен информация за начина, по който е
изпълнявал задълженията си по Наредбата за
опаковките и отпадъците от опаковки.

