ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец януари и февруари 2013 г.

През периода РИОСВ Плевен е направил 143 проверки на 135 обекта, дадени 48 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 92 обекта са направени 96 планови проверки и са дадени 32 предписания.
От тях:
• КПКЗ – "Топлофикация - Плевен" ЕАД (КР №35-Н0/2007) - планова проверка на Горивна инсталация –
производство на топлинна енергия.
• Комплексна проверка по контролната дейност – 1 бр. на:. "Алуком" АД – леене и преработка на
метали, гр. Плевен.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 46 обекта са направени 47 извънредни проверки, дадени са 16 предписания.
От тях:
• по сигнали – 10 бр.;
• последващ контрол – 9 бр.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Извършена една планова комплексна проверка на "Алуком" АД по прилагане на законодателстовото
по химикали и отпадъци.
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.12.2012г. и
м.01.2013г. 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.12.2012г. и м.01.2013г. 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.
Изготвени са 3 бр. писма до "Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен с обобщени данни и
анализ за състоянието на КАВ за периода 2008 - 2012 г., във връзка с проект за разширяване на
тролейбусния парк в гр. Плевен, по оперативна програма
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са протоколи за оценка на резултатите от 11 бр. месечни доклади за собствени
непрекъснати (автоматични) измервания на емисии на замърсители в атмосферния въздух, за месец
предходния месец - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД.
Анализирани са 17 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:
Извършени са: 5 бр. планови проверки и 8 бр. извънпланови проверки, в т.число 1 бр. за
последващ контрол и 1 бр. за ПАМ - запечатване на инсталация
По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Подготовена е информация за сайта на инспекцията във връзка с новия регистър на
инсталациите с ЛОС – бланки и съобщение в рубриката “Актуално".
Извършени са 2 бр. планови проверки в: Четпром АД гр. Тетевен - предприятие за
производство на четким и Ваптех ЕООД гр. Плевен - предприятие за производство на енергийно
оборудване.
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- Направени са 5 бр. проверки на бензиностанции.
Санкции по чл. 69 от ЗООС;

Изготвени предложения във връзка със санкции по чл. 69 от ЗООС за превишени НДЕ в
атмосферния въздух:
3 бр. предложения за налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС за превишени НДЕ в атмосферния
въздух на Олива АД - предприятие за производство на растителни масла в гр. Кнежа; Екомебел ООД
- мебелно предприятие в гр. Плевен; Виа груп ЕООД - асфалтобаза гр. Кнежа.
Предложение за намаляване на санкции по чл. 69б от ЗООС на Рубин АД Плевен производство на амбал.стъкло.
2 бр. предложения за спиране на санкции по чл. 69в, ал. 2 ЗООС: на Четпром АД Тетевен и
Звезда АД - Д. Митрополия.
2 бр. предложения за възобновяване на санкции по чл. чл. 69в, ал. 6 от ЗООС – на Милвена
ООД - кожухарско предприятие в гр. Троян и Звезда АД - маслодобивно предприятие в гр.
Митрополия.
1 бр. предложения за спиране на санкции по чл. 69в, ал. 1 ЗООС на ПСТ Плевен - Асфалтобаза
с. Градина
Издадени са общо 16 предписания по ЗЧАВ: - 6 бр. за провеждане на СПИ; 4 бр. за
представяне на отчетна информация; 2 бр. за етикетиране на инсталации; 2 бр. за представяне на
технически досиета; 1 бр. за почистване на 4" клапан-адаптер, 1 бр. за оборудване на пробовземна
точка.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане
на ЗЗШОС:
Анализирани резулати и приети 3 бр. доклади за СПИ на шум на: Тера АД, Старт Керамик
ООД, Ваптех ЕООД.
Направление Води:
В направление Води са направени 21 броя проверки, от които 17 броя планови проверки на
обекти от утвърдения списък на обектите за 2013 г. и 4 броя извънредни проверки, от които - по
сигнал за пяна по р.Вит - 2 бр., последващ контрол - 1 бр., във връзка с писмо на ВиК Ловеч - 1 бр..
Дадени са 2 предписания. Участие в 4 бр. Държавни приемателни комисии, от които: Изграждане на
брегоукрепителни съоръжения за опазване на населението от наводнения в Община Тетевен и Община
Белене - 2 бр.; Корекция на р. Бели Осъм, централна част на гр. Троян - 1 бр.; Почистване на речно
корито на р. Писаровска и изграждане на укрепителни съоръжения - 1 бр.
Направление ОХВ и оценка на риска:
Извършени са 5 бр. проверки, от които 1бр. планова, 1бр. КПКД и 3 бр. извънредни проверки
по спазване на законодателството по химикали. Извършен е последващ контрол по изпълнение на
дадени предписания на 2 бр. обекти - за предприети организационни технически мерки за недопускане
на замърсяване на почви и повърхностни и/или подземни води при извършване на товаро - разтоварни
дейности с амонячна вода, във връзка с условие на разрешително по чл. 104 от ЗООС и за
обозначаване на складове с табели, указващи категорията на опасност на съхраняваните опасни
химикали. Дадените предписания са изпълнени.
Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ - Плевен с вх. № ОИК-3-1/10.012013 г. за намерена в
община Гулянци метална кутия с 8 епруветки, съдържащи със съмнение бойни отровни вещества,
РИОСВ - Плевен уведоми Областния управител на област Плевен за приетия сигнал. Със Заповед на
Областен управител Плевен е назначената комисия от представители на Областна администрация, ОУ
ПБЗН - Плевен, РИОСВ - Плевен, ОД на МВР - Плевен и Община Гулянци за осъществяване на
проверка с цел определяне на степента на опасност за населението и набелязване на превантивни
мерки за предотвратяване на тази опасност. Комисията, в присъствието на служители на ТД
“Национална сигурност” Плевен, осъществиха проверка на 11.01.2013 г. по подадения сигнал.
Комисията с оглед информацията придобита от наблюденията и откритите надписи, и ненарушената
цялост на кутите и ампулите, направи заключение, че откритите вещества не представляват
непосредствена опасност за живота и здравето на населението и за замърсяване на околната среда. С
цел идентифициране характера на веществата комисията реши, че е необходимо същите да бъдат
изследвани в специализирана лаборатория и даде предписания - ампулите да се съхраняват с
ограничен достъп и да се предприемат мерки за предаване на веществата в специализирана
лаборатория с оглед последващото им адекватно третиране със срок 11.02.2013 г. и отговорник – кмета
на Община Гулянци.

Проверени са 2бр. обекта - потребители по веригата, съгласно определенията на REACH. Във
връзка с регистрацията на химични вещества през 2013г. по REACH при проверката на "Алуком" АД
се констатира, че дружеството “няма да извършва същинска регистрация през 2013 г. в ECHA на
предварително регистрираните 3 бр. вещества, тъй като е потребител по веригата”. При
производството на изделия от алуминиеви сплави не се променя състава на алуминия, не протича
химичен процес, не се получават изделия, при нормални и предвидими условия не се отделят
вещества, поради което към момента фирмата няма задължения за извършване на регистрация на
цитираните вещества в ECHA. Дружеството декларира, че не извършва внос на химични вещества и
смеси от страни извън ЕС за периода след 03.08.2012 г. (датата от предходната проверка).
Топлофикация Плевен ЕАД през 2012г. извърши нотификация на внасяното опасно химично
вещество, влизащо в състава на смазочно масло (под 1тон), съгласно чл.40, пар.1 и в срока указан в
пар. 3 на CLP. При настоящата проверка дружеството декларира, че не извършва внос на химични
вещества и смеси от страни извън ЕС за периода след предходната проверка.
За периода не се констатира нарушение на законодателството по химикали и управление на
риска от големи аварии с опасни химични вещества.
Направление Управление на отпадъците:
Във връзка с влизане в сила на новия разрешителен режим по Закона за управление на
отпадъците са извършени 38
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.
Направление Превантивна дейност:
През периода в РИОСВ – Плевен са издадени:
- 1 Решение по ОВОС;
- 6 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС;
- 5 решения за прекратяване на процедури по ОВОС;
- 3 писма, че не могат да бъдат проведени процедури (за вече одобрени ИП);
- 24 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС (междинни);
- 9 писма по чл. 2а, ал. 4 и 5 от Наредбата за ОВОС;
- 55 решения по ОС (в т.ч. за прекратяване);
- 318 писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС
- 11 решения по ЗДОИ – за достъп до обществена информация
Изготвени са 257 изходящи писма, във връзка с горните процедури (93 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 420 уведомления за планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения и 445 други писма (в т.ч. по процедури, контролна дейност), вкл. 54
писма от МОСВ и 15 от ИАОС.
Извършени са общо 24 проверки, в т.ч. 8 планови и 16 извънредни.
Участие в 1 държавна приемателна комисия за обект МБАЛ "Свети Панталеймон" - Плевен,
корпус "С".

Съставени наказателни постановления:
ФЛ - гр.Плевен -1

100

чл.31, ал.1 и
ал.2 от ЗБР

Като собственик е изградила в ПИ 300105,
обслужваща постройка с площ 22 кв.м. и е
засадила около 100бр. овощни дървета без да
уведоми РИОСВ-Плевен.

ФЛ с.Къртожабене-2

500

"Рекс" ООД,
гр.Долни Дъбник-3

5000

ФЛ- с.Николаево-4

500

ФЛ - гр.София-5

500

ЕТ"Кусигин-Асен
Атанасов"-6

5000

ФЛ - с.Галата-7

100

ФЛ - с.Ясен-8

60

ФЛ - гр.Плевен-9

60

ФЛ - с.Горник-10

100

1-"Асет
мениджмънт
България" ООД

1000

2-ЕТ "Иво Иванов",
с.Дойренци

500

3-"Лигнум
Холдинг" АД,
гр.Русе

1000

управител на
“Инжстрой” ЕООД,
гр.Плевен

100

5-"Батерия" АД,
гр.Никопол

5000

чл.81, т.1 от
ЗЗТ

Като кметски наместник на с.Къртожабене е
разпоредила дейност в нарушение на режима на
защитена територия.
чл. 156, ал.1
Дружеството, не е изпълнило предписание - да
от ЗУО
предприеме мерки за предотвратяване и
разпиляване на отпадъците чрез редовно
уплътняване депонираните отпадъци и увеличаване
височината на ограждащите земни настилки.
чл.81, ал.1,т.2 При извършена проверка на ПИ153216, е
от ЗЗТ
установено, че е извършена сеч през лятото на
2012г., от която е отсечен 80% от дървостоя. Д.Ж.
като собственик на горепосоченият имот не е
съгласувала с РИОСВ-Плевен, дейността по
провеждане на сеч.
чл.34, ал.14 от Като възложител на план извлечение, за ПИ..., за
ЗБР
което има издадено Решение от 2012г., н е е
изпълнил условията в същото решение.
чл.35, т.15 от Не е изпълнил задължението за нотифициране на
ЗЗВВХВС
Европ. агенция по химикали съгл. чл.40, парграф 1
и 3 от Рег.(ЕО) №1272/08г. относно
класифицирането, етикирането и опаковането на
вещества и смеси
чл.31, ал.1 и 2 Като собственик н аимот, попадащ в
от ЗБР
ЗЗ"Васильовска планина", е започнала строеж на
тухлена постройка в имота, без да уведоми РИОСВ
по реда на чл.10 от НОС
чл.21, ал.5 от Като билкозаготвител, има в наличност в
ЗЛР
билкозаготвителния пункт 700 кг. сухо тегло лист
бръшлян, като не е придружен от позволително,
съгласно изискванията на чл.21, ал.5 от ЗЛР
чл.21, ал.5 от Като билкозаготвител, има в наличност в
ЗЛР
билкозаготвителен пункт в гр.Тръстеник, 700 кг.
сухо тегло плод шипка за които няма позволително
съгл. чл.21, ал.5 от ЗЛР
чл.122,ал.2,т.4 Като възложител на лесоустройствена програма, за
във вр. чл.121 която има Решение на РИОСВ-Плевен, не е
и чл.123 от
изпълнил предписание, дадено със Заповед на
ЗБР
директора на РИОСВ-Плевен
чл.200, ал.1,
Не е изпълнило предписания, за подаване на
т.31 от ЗВ
заявление за издаване на разрешително за
заустване на отпадъчни води в БД-Плевен и
предоставяне на резултати от изпитване на
отпадъчни води от хотелски комплекс.
чл.66 от ЗЛР
Извършва първична обработка на билки, за които
няма удостоверение, че са култивирани и добити от
собствен имот.
чл.95, ал.1
Дружеството е извършило залесяване на поземлени
във вр.
имоти в землищата на гр.Гулянци и с.Гиген, които
Чл.162, ал.1
попадат в ЗЗ"Карабоаз". Не е информирало
от ЗООС
РИОСВ-Плевен на най-ранен етап съгласно
разпоредбите на ЗООС.
чл.41, във
Не е изпълнило задължително предписание дадено
връзка с
на основание чл.26 от ЗЧАВ, а именно: да се
чл.26, ал.1 от проведат и организират СПИ на въглероден оксид.
ЗЧАВ
чл.156, ал.1 от Не е изпълнило предписание, дадено на основание
ЗУО
чл.120 от ЗУО.

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

135

брой

143

общ брой

26

брой

4

5

брой

15

сума

19520

4

сума

516

7616,16

1

