ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец януари и февруари 2014 г.

През периода експерти от РИОСВ Плевен са извършили 122 проверки на 116 обекта, дадени са 45
предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 84 обекта са направени 85 планови проверки и са дадени 35 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 34 обекта са направени 37 извънредни проверки, дадени са 10 предписания.
От тях:
• по жалби – 1 бр.;
• по сигнали – 9 бр.;
• по заповед на МОСВ – 1 бр.;
• по искане на прокуратурата/МВР – 9 бр.
• последващ контрол – 3 бр.
• други – 14 бр. в т. число по писмо на ИАОС, проверки във връзка със съгласувателни писма,
констативен протокол за санкция, проверка на защитени видове в безпомощно състояние.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
Извършени 5 планови комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната среда. Дадени са
9 бр. предписания.
Проверка по КПКЗ на Топлофикация - Плевен ЕАД - планова проверка на Горивна инсталация – производство
на топлинна енергия.

Извършени 4 извънредни комплексни проверки, от които три са по сигнали и една по жалба:
• Извършена извънредна комплексна проверка във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал за
системно замърсяване на р. Вит, подпочвените води в землището на с. Ъглен и
нерегламентирана животновъдна дейност. Констатирано е, че в регистрирания животновъден
обект от МЗХ, не е налична торова площадка за временно съхранение на формирания твърд
торов отпад, примесен със слама. Дадено е едно предписание за започване на действия по
осигуряване на място за временно съхранение на формирания торов отпад от животновъдната
дейност /торова площадка/ съгласно нормативните изисквания. След изтичане на срока по
предписанието ще бъде извършен последващ контрол.
• Комплексна проверка по сигнал за замърсяване на р. Вит с торов отпадък и отпадъчни води от
отглеждане на животни. При проверката не е констатирано наличие на торов отпад и отпадъчни
води в реката, но на терен в близост до р. Вит имаше торов отпад и други отпадъци. Дадено е
предписание за почистване, което ще бъда проследено.
• По сигнал, с вх. № ОИК-3-5/31.01.2014 год., касаещ замърсяване с отпадъци и трупове на
умрели животни вътре в пещерата, намираща се в близост до сервитута на пътя на изход от с.
Гложене към месността „Боаза”, е установено, че са предприети мерки от общината - входът на
пещерата е преграден и е поставена табела, указваща забрана за изхвърляне на отпадъци.
Скалният масив над входа на пещерата е силно напукан, с видимо отделни скални късове и
представлява реална опасност за влизане, оглед и почистване в пещерата. Към настоящия
момент, собствеността на пещерите в Република България не е законово регламентирана.
• По жалба вх.№ОИК-2-1/05.02.2014г. е извършена комплексна проверка на Селищна
пречиствателна станция за отпадни води” (ПСОВ) с.Шипково.По утвърдена Инструкция на
МОСВ за определяне разпространението на неприятни миризми, е извършена проверка на
района около с. Шипково. Обхождането е извършено по два контура. Не са установени
неприятни миризми от “Селищна пречиствателна станция за отпадни води”. ПСОВ с.Шипково
е с механично и биологично стъпало и включва следните съоръжения: груба и фина решетки,
пясъкоуловител, утаители, биофилтър, филтрационни полета. Отделената утайка се изпомпва
към изсушителни полета и депо за утайка. Към момента на проверката е установено, че
съоръженията са в режим на работа. На изсушителните полета и депото за утайка не се
констатира наличие на утайка.
При проверката беше представен протокол от изпитване на отпадъчни води на изход ПСОВ, с

който не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения определени в
разрешителното за заустване по изпитваните показателите.
Контрол върху качеството на атмосферния въздух
- Изготвено писмо до кмета на Община Ловеч във връзка със сигнал за задимяване и неприятни миризми
в гр. Ловеч, за предприемане на действия по компетентност, за проверка за наличие на източници на
неорганизирани емисии в населеното място и ограничаването им
- Изготвени са информации и са предоставени данни за състоянието на КАВ, по искане на държавни и
обществени организации: Община Долни Дъбник и Агенция “Пътна инфраструктура” .
- Изготвени са 3 бр. вътрешни становища за съгласуване на екологичните мерки при дейности по
отстраняване на азбестосъдържащи материали, по постъпили преписки от РЗИ – Плевен.

Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
- Изготвена и изпратена в МОСВ и ИАОС, ежемесечна информации (за м.12.2013 и 01.2014) за нивата
на ФПЧ10, за 3 бр. автоматични измервателни станции (АИС) за мониторинг на въздуха – в Плевен,
Ловеч, Никопол
- Изготвен 3-месечен доклад за състоянието на КАВ по поречието на Долен Дунав (за гр. Никопол), за
периода 01.10-31-12.2013 г.
- Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (измерени нива и
сравнителен анализ с предходни периоди) за ФПЧ10 през м.12.2013 г и м. 01.2014, за АИС в Плевен,
Ловеч, Никопол.
- Изготвена информация за МОСВ, ИАОС, за нивата на ПАВ в АИС – Плевен през ІV трим. 2013 г.
- Анализирани 16 бр. протоколи от фонов мониторинг на показателите за КАВ в гр. Луковит, извършен
от мобилната станция през 2013 г.

По Наредба № 10/2003 г. за големи горивни инсталации (ГГИ)
Анализиран е доклада за ІІ полугодие на 2013 г. на ГГИ на територията на РИОСВ – Плевен
(Топлофикация – Плевен ЕАД).
Изпратен в МОСВ проверен месечен доклад на Топлофикация - Плевен за емисиите от ГГИ през
предходния месец 12.2013 г. и месец 01.2014 г.
Извършена е планова проверка на ГГИ в Топлофикация - Плевен ЕАД.

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади (за м.01.2014г.) за СНИ на
емисии на замърсители в атмосферния въздух на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД - 4 бр. и
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД - 3бр.
Анализирани са 19 бр. доклади от СПИ на 25 бр. неподвижни източници (изпускащи устройства), за
обектите: ЕТ Дочо Ковачев, БПР ЕООД, МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ ЕООД, Винпром Троян АД, Сирена Пешев и сие СД, Мелница Левски 2004 ООД, Рубин инвест АД, ЕЛИА МИЛК ЕООД, - МС индъстри
ЕООД, Добреви - Троян и сие СД, Макс груп инвест ЕООД.

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух:
Извършени са 2 бр. планови проверки (участия в КПКД) на обекти: ЯНА АД - завод за трикотаж в гр.
Плевен и Малтери Суфле България ЕООД - предприятие за производство на малц в гр. Плевен.
Извършени са 2 бр. извънпланови проверки по жалби и сигнали:
- индивидуална проверка на Велде България АД - дървопреработващо предприятие в гр. Троян - по
сигнал за замърсяване със сажди.
- участие в КПКД на Селищна пречиствателна станция за отпадни води, с. Шипково - по жалба за
неприятни миризми в атмосферния въздух.

Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Извършени са 4 бр. проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в т.ч. 3 бр. планови
проверки в "Балканска звезда"ЕООД, "ВС метал къмпани" АД и "Елимекс - Ив.Радевски"ЕТ и 1 бр.
извънредна проверка за последващ контрол в "Уолтопия" ООД. Извършени са 5 бр. планови проверки по
спазване изискванията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в "Монолит - 73"ООД, "Ив комерс"ООД, "Бахов"
ЕООД, "Фемина" ЕООД и "Пейковски и синове"ООД

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 Регламен №
842, относно някой флуорирани парникови газове - подготвено прессъобщение за медиите относно
срокове и условия по изпълнение на наредбите.

Проверка на обекти по Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при замърсяване на
околната среда

- Съставeн и връчен констативен протокол по чл. 69б от ЗООС, на Рубин инвест АД – Плевен.
- Изготвено е предложение и е издадена заповед за намаляване на текущата санкция на Рубин инвест АД

Издадени са общо 12 бр. предписания по ЗЧАВ:
- 1 бр. - корекция на отчетността на вложени разтворители.
- 2 бр. предписания за представяне на коригина годишна информация за вложени
орг.разтворители;
- 2 бр за представяне на счетоводна справка, доказваща декларираните в год.информация
количества вложени разтворители;
- 1 бр. за поставяне на пробовземни точки;
- 1 бр. за представяне на информационните листа за безопасност на смесите, съдържащи
разтворители, посочени в годишната информация за вложени разтворители
- 2 бр. за представяне на информация за утвърждаване местоположение на пробовземни точки
на нови изпускащи устройства;
- 2 бр. за извършване на СПИ на емисии от нови източници;
- 1 бр. предписание по ЗООС
Участие в Държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на 1 обект.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
- Приети са 2 бр. доклади за извършени СПИ на шум в околна среда: на Полихим-СС ЕООД,
Винтром-Троян АД..
- Изготвени са 2 бр. информации и са предоставени данни от мониторинг на шум, за Община
Долни Дъбник и Агенция “Пътна инфраструктура” .
Направление Води:
През м.януари и февруари в направление Води са направени общо 18 проверки, от които 16
планови и 2 извънредни проверки за налагане на санкции по чл.69 от ЗООС. Проверките са на обекти
от утвърдения списък на обектите за контрол през 2014 г., съгласно Заповед №РД-955/18.12.2013 г. на
МОСВ. Взети са проби от отпадъчни води за изпитване от РЛ Плевен. Изготвени са предложения за
налагане текущи санкции на "Авис" ЕООД с.Йоглав и "Литекс моторс" АД, гр.София.
Направление ОХВ и оценка на риска:
През отчетния период са извършени 3бр. планови проверки (2бр. КПКД и 1 бр. индивидуална)
по законодателството по химикали. Дадено е предписание за предоставяне на информация за
количества произведени и употребени химикали. Извършен е последващ контрол по дадено
предписание за реда и начина на временно съхранение на опасни химикали, намерени в изоставени
лабораторни помещения (сигнал ОИК-3-113/2013г. ). При огледа на помещението не се констатираха
разливи или силни миризми. Наличните опасни химикали се съхраняват, съгласно изискванията на
Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. За отчетния период
не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и контрола на риска от големи
аварии.
Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите:
През периода са извършени общо 59 проверки, от които 48 бр. планови и 11 бр. извънредни.
При проверките са дадени 22 бр. предписания.
Във връзка с постъпило от РУП Ябланица уведомление по чл.118, ал.2 от Закона за управление
на отпадъците за констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци (изолации на електрически
кабели) в количество около 37т от “Костов Мега Металс” ЕООД, е извършена проверка на място, при
която е съставен и АУАН № 005/30.01.2014 г.
В изпълнение на разпореждане на Районна прокуратура Левски във връзка с открити в частен
дом тютюневи отпадъци са извършени проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци,
генерирани от преработка на тютюн. Проверени са “Плевен-Булгартабак” ЕАД, ЕТ “Импорт експорт
2000 – Величко Великов” – оператор на действащото общинско депо за отпадъци в община Плевен и
“Eко Сплит “ЕООД, събирач на отпадъци от преработка на тютюн. При проверката на площадката на
“Eко Сплит “ЕООД е констатирано, че не се извършва дейност.( Протоколът от проверката с
предписания е изпратен на управителя на “Eко Сплит “ЕООД).Проверените юридически лица

притежават необходимите документи по ЗУО за извършваните дейности. При проверките не са
констатирани нарушения на нормативните изисквания свързани с управлението на отпадъците.
За резултатите от извършените проверки е уведомена Районна прокуратура Левски.
В изпълнение на разпореждане на MОСВ са извършени проверки на “Драгевит” ЕООД.
Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци с включени три площадки, разположени
на територията на РИОСВ Плевен. Тъй като при направените проверки не е категорично установено
къде и как се третират отпадъците, получени по договор с “ЧЕЗ Разпределение България” АД, е дадено
предписание на управителя на “Драгевит” ЕООД да представи в седемдневен срок писмена обобщена
справка за полученото и третирано ИУЕЕО (с код 16 02 13*), придружена с договори и документи за
предадени отпадъци.
В изпълнение на съвместната инициатива на МВР и МОСВ, насочена срещу битовата
престъпност и в частност участието на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали
като възможни канали за предаване на крадени вещи, са извършени проверки на 26 бр. площадки,
извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали. При проверките е констатирано, че едно
физическо лице извършва дейности с ОЧЦМ без наличие на документ по чл.35 от ЗУО. Предстои
съставяне на АУАН.
Дирекция “Превантивна дейност”:
Общо за дирекция "ПД":
През периода в РИОСВ – Плевен са издадени:
- 1 решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС;
- 1 бр. решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО;
- 15 решения за прекратяване на процедури по ОВОС;
- 2 писма, че не могат да бъдат проведени процедури (за вече одобрени ИП);
- 3 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС (междинни);
- 11 решения по ОС (в т.ч. за прекратяване);
- 97 писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;
- 4 решения по ЗДОИ – за достъп до обществена информация.
Изготвени са 145 изходящи писма, във връзка с горните процедури (консултации с БДУВДР 10 бр., консултации с РЗИ - 6 бр., 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 109 уведомления за планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения и 150 други писма (в т.ч. по процедури, контролна дейност), вкл. 30
писма от МОСВ и 15 от ИАОС.
Извършени са общо 2 извънредни проверки, като е съставен един АУАН
Участие в 6 държавна приемателни комисии.
Направление Биологично разнообразие и защитени територии
- проверки на Склад за билки на "Витафрукт" ЕООД-София, в гр. Ловеч и на Билкозаготвителен пункт
в гл. Луковит. Съставен е 1 бр. АУАН за изкупуване на корени от репей и гръмотрън без позволително
за ползване и за неводене на книга за изкупените, реализираните и наличните билки
- проверка на условия в Решение ПН 246-ОС/2013 г. на РИОСВ -Плевен за сеч в с. Катунец
- Проверка на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс-пещери Свирчовица и Проходна" във връзка със
постъпили сигнали за Снимки на филм от "Си Енд Ар Продакшън" ДЗЗД. Установено е, че дейността
не е съгласувана с РИОСВ - Плевен по реда на Закона за защитените територии, поради което е
съставен АУАН.
- Проведено е заседание на комисията за разпределение на количествата билки от лечебни растения
под специален режим на опазване и ползване за област Ловеч, определени за ползване през 2014 г. със
зап. № РД-83/03.02.2014 г. на МОСВ (ДВ № 14/2014 г.).
- Проведена е работна среща - дискусия по актуални въпроси, свързани с прилагането на Закона за
защитените територии и Закона за биологичното разнообразие; представяне на брошурата «Защитени
територии в защитени зони за опазване на дивите птици в Плевенска и Ловешка област".

Издадени наказателни постановления:
НП,
лв

Нарушена
разпоредба

Денко Николов
Цанков, гр.Ловеч

100

чл.38, ал.1, т.7
от ЗБР

"ВЕКО" ЕООД,
гр.Троян

2000

чл.166, т.2 от
ЗООС

Юлиян Маринов
Величков, гр.Луковит

200

чл.31, ал.2, т.2
и т.4 от ЗЛР

"Костов Мега Металс"
ЕООД

3000

чл.29, ал.2 във
вр. чл.134,
ал.1, т.2 от
ЗУО

Владислав
Карамфилов Димитров

1000

чл.81, ал.1, т.2
от ЗЗТ

Обект

Описание на нарушението
В качеството си на управител е изложил на
публично място в Ловно-рибарски магазин,
находящ се в гр.Ловеч, един препариран екземпляр
от вида Европейска дива котка.
Дружеството не е спазило условие №5 и 6 от
Решение за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействие върху
околната среда изд. От д-ра на РИОСВ-Плевен.
Изкупил около 500кг. Корени репей и 10кг.
Гръмотрън, за които няма издадено позволително
за ползване или удостоверение за култивиране.
Същите количества не са записани в книга
№237/2005г. За изкупените, реализираните и
налични количества билки.
При извършена проверка в землището на
с.Зл.Панега, отразена в Докладна записка
рег.№679/15.01.2014г. №839/17.1.2014г. От
длъжностни лица на РУП-Ябланица е установено,
че е извършено нерегламентирано изгаряне на
отпадъчни електрически кабели, собственост на
дружеството с управител Стилян Костов.
Извършил изграждане на временен декор в пещера
"Проходна" , включващ дървена сцена, бутафорна
паметна плоча от талашит и седем броя дървени
столове. С КП е кностатирано, че от страна на
Владислав Димитров в началото на пещера
"Свирчовица" са направени тринадесет броя
импровизирани пресни гробове с малки могили от
земна маса, както и че същия осъществява
снимачна дейност.

