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

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 117 проверки на 107 обекта, дадени
са 34 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 79 обекта са направени 85 планови проверки и са дадени 21 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 30 обекта са направени 32 извънредни проверки, дадени са 13 предписания.
От тях:
• по сигнали – 10 бр.;
• по писмо на областен управител – 1 бр.;
• по искане на прокуратурата – 1 бр.;
• последващ контрол – 5 бр.
• други – 15 бр. в т. число за съставяне на констативни протоколи за санкция, 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 11 бр. планови комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда, при които са дадени 9 бр. предписания.
Проверки по КПКЗ:
- Златна Панега Цимент АД - Инсталация за производство на циментов клинкер - планова
проверка,
- Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч - Инсталация за производство на алуминиеви сплави на
блокчета от ал. отпадъци - планова проверка
- Полихим - СС" ЕООД,пл-ка Луковит - Инсталация за регенериране на отработени масла планова проверка
Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”
Административно-наказателна дейност
- Изготвен е констативен протокол и предложение за намаляване на текуща санкция на Завод за
производство на дървесно-влакнести плочи и шперплат в гр. Троян, стопанисван от “Велде
България АД, след предприети мерки и ново измерване на емисиите на прах, серни и азотни
оксиди и въглероден оксид, от горивен източник.
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
- Извършен е анализ на резултатите от проведено във връзка със постъпили сигнали 72–часово
индикативно контролно измерване на показателите за качество на атмосферния въздух
(имисии) в района на площадката на Инсталацията за регенериране на отработени масла,
собственост на „Полихим – СС” ЕООД, гр. Луковит. Във връзка с констатирано превишение на
приложимите норми по допълнителен показател за КАВ сероводород, с писмо на Директора на
РИОСВ – Плевен е издадено предписание на управителя на дружеството, в срок до 31.10.2014 г.
да се извърши анализ на всички потенциални източници на емисии на сероводород и летливи
органични съединения на производствената площадка в гр. Луковит, след което да изготви и
представи за съгласуване в РИОСВ – Плевен план с конкретни мерки и срокове за ограничаване
на посочените емисии.
- Изготвени са справки за концентрациите на ФПЧ10 за предходния м.08.2014 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.08.2014 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.08.2014 г. - на
„Златна Панега Цимент” АД - 4 бр. и „Топлофикация Плевен” ЕАД - 2 бр.
Анализирани са резултати от 8 бр. протоколи (пробовземни точки) за измерване на емисии в
атмосферния въздух, представени със 5 бр. доклади за СПИ.
Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:
За периода са извършени 6 бр. проверки, в това число: 4 бр. индивидуални и 2 бр. участия в
комплексни проверки на обекти без КР.
От извършените проверки 5 бр. са планови и 1 бр. са извънредни (по сигнал).
Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведени са 3 бр. проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в обекти с дейности
от обхвата на приложение 1 на наредбата.
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 3 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 3 бр. планови проверки.
Издадени са общо 3 бр. предписания, в това число:
1бр. за представяне на технически досиета на инсталации с ОРВ/ФПГ;
1 бр. за подаване на заявление за вписване на промяна в обстоятелства по Наредба №7/2003г.;
1 бр. за съгласуване и монтиране на пробовземна точка по Наредба №6/1999г.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Проведени са 2 бр. проверки с контролен мониторинг на показателите за шум в околна 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.
Направление “Опазване на водите”:
Направени са 15 бр. индивидуални проверки по компонент води, от които 5 бр. планови и 8
бр.извънредни проверки. Дадени са 2 бр. предписания. Извънредните проверки са 8 броя, от които:
пломбиране савак на авариен канал ПСОВ - 2 бр., съставяне на констативни протоколи за налагане на
текуща санкция по ЗООС - 4 бр.., последващ контрол - 2 бр.(по отпадъци).
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
През отчетния период са извършени общо 9 бр. планови проверки, от които 5 бр.
индивидуални и 4 бр. чрез участие в КПКД. По спазване на изискванията на Регламент REACH са
извършени проверки на 8 бр.потребители по веригата, от които 2бр. са с променен статут от вносител
на потребител по веригата (за проверявания период не са извършвали внос от страни извън ЕС). По
прилагането на регламент 850/2004 (УОЗ) са извършени 2бр. проверки за наличие на PCNs, PFOS,
PBDE в използвани химичните вещества и смеси, не се констатира наличие на цитираните УОЗ
вещества.
През отчетния период са извършени 2 бр. проверки на обекти, попадащи под изискванията
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и e
дадено 1бр. предписания за изготвяне на оценка. Във връзка със сигнал за причинени екологични щети
на природни местообитания и местообитания на видове в поземлени имоти на местност ”Бяло поле”,
землището на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч е извършена проверка на място. Не се
установиха причинени екологични щети на природни местообитания и местообитания на видове.
Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ Плевен за отказ за прилагане на оздравителни мерки по
реда на Раздел ІІ от ЗОПОЕЩ. Заповедта е публикувана на интернет страницата на РИОСВ Плевен,

съгласно изискванията на чл.48, ал.3, т.2 от ЗОПОЕЩ. Предоставена е на заявителя и на оператора
във връзка с чл.48, ал.4 от ЗОПОЕЩ.
През месец септември 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 33 проверки по управление на отпадъците, от които
23 бр. планови и 10 бр. извънредни. При проверките са дадени 16 бр. предписания. Извънредните
проверки са във връзка с подадени сигнали за замърсяване с отпадъци - 4 бр., 3 бр.. - последващ
контрол по изпълнение на дадени предписания, по по заповед на Областен управител Ловеч и писмо
на МВР - 2 бр., по подадено заявление за заличаване на площадка от разрешение за дейности с
отпадъци - 1 бр.. Съставени са 2 бр. АУАН във връзка с констатирана нерегламентирана дейност с
ИУМПС и незаплащане на продуктова такса за полимерни торбички.
По компонент почви през м. септември са извършени общо 6 проверки, от които 5 планови
проверки с 1 предписание и 1 извънредна проверка по сигнал на царевично стърнище (масив), което е
опожарено и има следи от изгарянето му. Във връзка със сигнала е изпратено писмо до ОС Земеделие Кнежа, офис - Искър, с цел изясняване собствеността на имотите, находящи се в масива 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. Участвахме в работна среща в МОСВ във връзка с въпроси, свързани с мониторингът на
почвите, заложен в КР на Златна Панега цимент АД.
Дирекция “Превантивна дейност”:
През периода в РИОСВ – Плевен са издадени:
- 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 1 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 3 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО
- 19 решения по ОС по ЗБР
- 116 бр. писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;
- 3 бр. решение по ЗДОИ и 1 писмо – за достъп до обществена информация.
За направление "ЕО и ОВОС":
- 14 бр. писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в т.ч. 3 бр., че не може да
се проведе процедура;
- 4 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в обхвата
на глава 6 от ЗООС;
- 18 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и
неточности по процедурите;
- 5 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;
- 15 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; 1 бр. относно потвърждаване прилагането
на НДНТ с ИАОС
- 11 бр писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда глава
6 от ЗООС
- 14 други писма (процедури на МОСВ, смяна на възложител и др.);
- участие в 4 държавни приемателни комисии;
Извършени 13 планови и 1 извънредна проверки по изпълнение на условия в решения по ОВОС

Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
Извършени са планови проверки на защитени местности "Злиевци", гр. Априлци, и "Люляката", с.
Крушуна, с. Горско Сливово. Извършена е и извънредна проверка на природна забележителност
"Марата", с. Крушуна, след снимки на филм (съгласувани по §7 от ЗЗТ). Нарушения не са установени.
Извършена е планова проверка относно нарушения на режима на забраните от заповедта за
обявяването на Защитена зона BG0000240 "Студенец". Нарушения не са установени.
Съставен е 1 бр. АУАН (във връзка със Сигнал с вх. №ОИК-3-70/09.07.2014 г. на РИОСВ-Плевен) за
проведена сеч в землището на с. Борима, в защитени зони “Васильовска планина” BG0002109 и
“Централен Балкан - буфер” BG0001493, без да е уведомена на най-ранен етап РИОСВ-Плевен по реда
на чл.10 от Н-ба за усл.и реда за изв. на ОС.
Извършена е извънредна проверка на 2 бр. защитени дървета -летен дъб, в с. Рибен, които създават
опастност за преминаващите МПС и хора по пътя - едното от дърветата е изсъхнало, а другото след
буря е разполовено като едната половина е паднала, а другата е наклонена към пътя. Направено е
предписание за премахване на двете дървета и са предприети действия за заличаването им като
защитени.
Извършена е извънредна проверка на щета от кафява мечка върху пчелен кошер в гр. Априлци, кв.
Острец, ул."Русалийски проход"№167 (вх.№ОИК-3-98/16.09.2014г.) и е направено предложение до
МОСВ за изплащане на щетата.
Извършена е планова проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен. Нарушения на условията, при които
е издаден лиценза не са установени. Извършена е проверка на зоопарк-гр. Ловеч във връзка с
последващ контрол на дадено предписание - ремонт на оградата на зоопарка.
Извършени са планови и извънредни проверки на СЗДП ТП ДГС-Плевен за издадени позволителни за
ползване на леч. растения, и на 3 бр. билкозаготвителни пунктове в гр. Плевен и с. Крушуна, обл.
Ловеч. Нарушения не бяха установени. Извършена е и извънредна проверка по сигнал ОИК-392/29.08.2014 за изкупуване на зелени шипки в билкозаготвителен пункт в с. Ясен. Съставен е 1 бр.
акт.
Постъпили са 115 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи
провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Обект

"Данов Груп"ЕООД,
гр.Тетевен

НП, лв.

500

Нарушена
разпоредба

чл. 48, ал.1,
т.12 от ЗВ

ЕТ "Огнян Петков",
гр.Никопол

5000

чл.119, ал.7 от
ЗУО

ФЛ

200

Чл.26 от ЗЧАВ

50

чл.31, ал.1 и 2
във вр. чл.31а
от ЗБР

ФЛ

Описание на нарушението

Не е представило доклад за изпълнение на
условията в издаденото на дружеството
разрешително за заустване.
Не е изпълнил предписания дадени на основание
чл.119, ал.7 от ЗУО, а именно: да представи копия
на данъчни декларации и/или отчети за приходите
и разходите за 2011,2012г. И 2013г. В РИОСВПлевен.
Като управител на "ПСТ Плевен" ЕООД, не е
изпълнил редписание, дадено в КП, а именно: при
спазване изискванията на Наредба №6 да се
организират и проведат собствени емисионни
измервания на вредни вещества, отделяни от
комина при работа на асфалтосмесител.
Като наемател на поземлен имот в с.Беглеж, е
построил ограда без да уведоми на най-ранен етап
РИОСВ-Плевен по реда на чл.10 от Н-ба за усл. И
реда за изв. На ОС, като имота попада в
ЗЗ"Студенец" BG 0000240.

"Феникс Инверс" ООД,
гр.София

ФЛ

ФЛ

2000

чл.44, ал.2 във
вр. ал.1, във
вр. чл.135,
ал.1, т.1 от
ЗУО

Дружеството не е водило отчетност на отпадъците
съгласно изискванията на ЗУО или Наредбата по
чл.48, ал.1 за периода от 01.01.2013г. - 11.02.2014г.

2000

чл.133,
ал.4,т.1 във
вр. чл.29, ал.2
от ЗУО

Извършва нерегламентирано изгаряне на
отпадъци-излезли от употреба гуми, седалки и
изолации на кабели от излезли от употреба
моторни превозни средства.

чл.27 във вр.
чл. 73 от ЗЛР

При извършена проверка на билкозаготвителен
пункт, е констатирано че има събрани около 400 кг.
свежо тегло плод шипка, които не е напълно узрял.
С което е нарушил чл.7, т.9 от Н-ба №2 от
20.01.2014г.

200

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

