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

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 127 проверки на 123 обекта, дадени
са 44 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 72 обекта са направени 73 планови проверки и са дадени 27 предписания.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 53 обекта са направени 54 извънредни проверки, дадени са 17 предписания.
От тях:
• по жалби – 1 бр.;
• по сигнали – 18 бр.;
• по заповед на МОСВ – 3 бр.;
• последващ контрол – 13 бр.
• други – 19 бр. в т. число за взимане на водни проби, проверки във връзка с получена информация за
нарушаване на екологичното законодателство, проверки, съвместно с други проверки в района,
проверки във връзка с писмо за сваляне на отпадъци от регистъра за класификация на отпадъци, по
предложение за обявяване на защитено дърво, по заявление за резрешително за дейности с отпадъци.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Дирекция “Контрол на околната среда”
През периода са извършени 11 бр. планови и 2 бр. извънредни комплексни проверки по повече от
един компонент или фактор на околната среда, при които са дадени 11 бр. предписания.
Извънредните проверки са във връзка с постъпили в РИОСВ Плевен сигнали:
- за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в котлите на "Мебел Троян" ООД - при проверката
не е констатирано нерегламентирано изгаряне, има промяна в собствеността на обекта.
- за незаконни сгради, сечи и локални замърсявания с отпадъци в района на екопътека в земл. с.
Реселец - при проверката не е установено нарушение на екологичното законодателство в района
на „Екопътека „Тектонски гребен – Калето“, земл. с. Реселец.
Проверки по КПКЗ:
- Пилигрим 67 ЕООД - Инсталация за интензивно отглеждане на птици - планова проверка
- Българска Петролна Рафинерия ЕООД - Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт планова проверка
Направление “Опазване чистотата въздуха и вредни физични фактори”
Административно-наказателна дейност
- Изготвено е наказателно постановление за налагане на текуща санкция в размер на 3217 лв. на
"Велде България" АД - дървопреработващо предприятие в гр. Троян, за превишени НДЕ на
прах и въглероден оксид в атмосферния въздух.
- Съставен 1 бр. АУАН на физическо лице;
Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):
-  Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 за предходния м.06.2014
г., за 3 бр. автоматични измервателни станции (АИС) за мониторинг на въздуха – в Плевен,
Ловеч, Никопол, които са публикувани в сайта на РИОСВ - Плевен и изготвен за МОСВ и
ИАОС тримесечен доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав (в гр. Никопол), за ІІ
тримесечие на 2014 г.
- Изготвено е писмо до Община Плевен за необходимостта от актуализиране на приключващата
общинска програма за КАВ по ЗЧАВ.
- Изготвено писмо до Община Троян с предоставени данни за мониторинг на емисии,
необходими за изготвяне на първоначална общинска програма за КАВ по ЗЧАВ.
- Изготвена за ИАОС информация - инвентаризационни карти за емисиите през 2013 г. от 9 бр.
големи неподвижни източници.

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния м.06.2014 г. на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД - 6 бр. и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД - 2 бр.
Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Проведени са 7бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ
в търговски обекти и различни категории потребители на продукти за покрития от обхвата на
наредбата и 1 бр.извънпланова проверка за последващ контрол по изпълнение на предписание на
обект с дейност от обхвата на Наредба 7/2003г.
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 - 8 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 - 15 планови проверки на
бензиностанции и 2 извън планови.
Издадени са общо 5 бр. предписания, в това число: 2 бр. - да се актуализират технически досиета; 1
бр. - да се извършат проверки за херметичност; 1 бр. - да се възстановят липсващи табелки; 1 бр. - за
провеждане на СПИ на ЛОС от разтворители
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Извършени са 4 проверки по фактор шум (вкл. участия в комплексни проверки):
Проведен е контролен мониторинг на 3 бр. от проверените обекти.
Анализирани са 4 бр. протоколи от контролно измерване на показателите за шум в околна
среда.
Направление “Опазване на водите”:
През м.юли са направени 9 бр. индивидуални проверки по компонент води, от които 3
бр.планови и 6 бр.извънредни проверки. Дадени са 5 предписания. Извънредните проверки са 6 броя,
от които 2 бр. по сигнал, 2 бр.последващ контрол, 2 бр. за вземане на проби от отпадъчни води за
санкция. Експертите от направлението са участвали в шест планови КПКД и в една комплексна
проверка на обект с комплексно разрешително.
Взехме участие в междуведомствена комисия за определяне участъци от реките с намалена
проводимост на територията на община Тетевен.
През периода е съставен 1 бр. АУАН на "Марица олио" АД гр.Пазарджик за заустване на
отпадъчни води във воден обект - р.Дъбнишка бара, без необходимото основание.
Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:
През отчетния период са извършени общо 7 бр. проверки, от които 2бр. индивидуални, 2бр.
извънредни и 3бр. чрез участие в КПКД. Дадени са 4бр предписания по прилагането на
законодателството по химикали, свързани със корекция в ИЛБ и справки за количества химикали.
Във връзка с писмо на МОСВ са извършени извънредни проверки на 2бр. производители на дървени
въглища за спазване на изискванията за регистрация на веществата по Регламент REACH. Не са
констатирани неспазване на задълженията - изпълнени са условията за предварителна регистрация и
не надвишават определената тонажна група 1-100т/г. За проведения контрол е изготвена и представена
в МОСВ необходимата информация. През месец юли не се констатирани нарушения на
законодателството по химикали и няма случаи на големи аварии с ОХВ.
Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”:
През юли са извършени общо 41 проверки по управление на отпадъците, от които 21 бр.
планови и 20 бр. извънредни. При проверките са дадени 19 бр. предписания. Извънредните проверки
са във връзка с подадени сигнали за замърсяване с отпадъци - 5 бр., 8 бр. - последващ контрол по
изпълнение на дадени предписания, по писма на МОСВ - са осъществени 3 бр.проверки, едната от
които е на “Вико Слав Инвест" ООД в качеството му на лице, пускащо на пазара ЕЕО, 1 бр. - във
връзка с разделното събиране на отпадъци в големи търговски обекти и 1 бр. - на склад за негодни за
употреба ПРЗ. Останалите извънредни проверки са във връзка с подадени заявления за издаване на

документи по чл.35 от ЗУО, за снемане от отчет на заверени работни листа за класификация на
отпадъците и др.
За неизпълнено предписание за представяне в РИОСВ Плевен на счетоводни документи,
доказващи пускане на пазара на опакована стока, на ЕТ Огнян Петков, производител на облекла, е
съставен АУАН.
По компонент почви са извършени 3 проверки (2 планови и 1 извънредна проверка-по сигнал
относно палене на стърнища, не е констатирано чия собственост са имотите, както и кой е извършил
паленето, изпратено е писмо до Ос Земеделие - Д. Митрополия с питане чия собственост са тези
имоти).
Участие 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:
- 6 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 1 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 21 решения по ОС по ЗБР
- 136 бр. писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;
- 1 бр. решение по ЗДОИ – за достъп до обществена информация=
За направление “ЕО и ОВОС”:
- 15 бр. писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в т.ч. 6 бр., че не
може да се проведе процедура;
- 19 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в
обхвата на глава 6 от ЗООС;
- 16 бр. писма за допълнителан информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски
и неточности по процедутите;
- 17 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;
- 16 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;
- 20 бр писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по
реда глава 6 от ЗООС
- 20 други писма (процедури на МОСВ, смяна на възложител и др.);
- участие в 1 държавна приемателна комисия;
Извършени 6 планови и 2 извънредни проверки по условия в решение по ОВОС
Направление Биологично разнообразие и защитени територии:
- Извършена е проверка на условията в Решение №400-ОС/2013 г.за съгласуване на ГСП за ПИ
№05445.114.15, с. Борима, собственост на физ. лице.
- Извършена е проверка по сигнал за разораване на пасища в землището на с. Бежаново. Предприети
са необходимите дейности за установяване на нарушителите.
- Извършена е проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-75/2014г. за сеч на орехови дървета в ПИ
№80039.112.6, землище с. Чавдарци. Нарушения ну са установени.
- Извършени са проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Беленци (по сигнал ОИК-3-64/2014), с.
Кирчево, с. Радювене. Дадено е 1 бр. предписание, което е изпълнено. Съставени са 2 бр. АУАН - за
налични количества цвят липа без позволително за ползване и за необявен в РИОСВ - Плевен
билкозаготвителен пункт.
- Изпратени са в Спасителен център-Стара Загора екземпляри от защитни видове от Приложение №3
на ЗБР-1 екземпляр от вида Бял щъркел, 1 екземпляр от вида Чухал.
- Извършена е проверка на находище на защитено растение - Коначев зановец, с. Къшин, по сигнал
ОИК-3-56/17.06.2014, че част от екземплярите са унищожени, след проведено дисковане. Установено е
унищожаване на укземпляри от неизвестен извършител. РИОСВ - Плевен запозна ЕТ "Мелон-

Любляна Алексиева" - Плевен (фирмата обработва имоти в съседство с находището, намиращо се в
окрайнините на гора) с изискванията на Закона за биологичното разнообразие по отношение на
защитените видове.
- Извършена е проверка на черна топола в гр. Плевен, бул. Г.Кочев №4, по предложение за обявяване
за защитено дърво.
- Извършена е проверка на екземпляр от вида Зелена морска котка, разред Примати, гр. Ловеч по
сигнал с вх. №ОИК-3-79/31.07.2014 г. Съставен е 1 бр. акт по Закона за защита на животните.
- Постъпили са 96 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи
провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:
Обект

ФЛ

НП, лв.

100

Нарушена
разпоредба
т.3.3. във вр.
т.2 от З-д
№РД-361/2004
На МОСВ във
връзка с чл.42,
ал.2, т.3 и т.5
от ЗБР

Описание на нарушението

Като организатор на пункт за събиране и
изкупуване на охлюви е изкупил 17кг охлюви, от
които около 4,2 кг маломерни-под 28 мм в
диаметър.

"Ранг 2000"ЕООД

2000

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

ФЛ

100

Чл.26 от ЗЧАВ

Не е изпълнил предписание, дадено на основание
чл.26 от ЗЧАВ относно увеличаване височината на
комина на стопанисваната от него фурна.

"ВиК"АД, гр.Ловеч

2000

чл.48, ал.1,
т.11 от ЗВ

Не е изпълнил задължения по договор с Община
Априлци относно изпълнение на условия от
разрешително за ползване на воден обект

100

чл.31, ал.2, т.1
и т.4

Не е уведомил РИОСВ-Плевен за организирания от
него билкозаготвителен пункт и няма регистрирана
книга за изкупените, реализираните и наличните
количества билки.

3000

чл.95, ал.1 във
вр. чл.162,
ал.1 от ЗООС

Извършва добив на динамични запаси от коритото
на р.Вит, която дейност представлява
инвестиционно предложение по см. т.17 на буква
"б" от § 1 от ДПР на ЗООС

чл.31, ал.2, т.1
и т.4 от ЗЛР

Не е уведомила РИОСВ-Плевен за организирания
от нея билкозаготвителен пункт и няма
регистрирана в РИОСВ-Плевен книга за
изкупените, реализираните и наличните количества
билки.

чл.31, ал.2, т.2
и т.4 от ЗЛР

Като билкозаготвител на билкозаготвителен пункт е
изкупил около 100 кг. цвят липа без издадено
позволително за ползване. Не води книга за
изкупените, реализираните и налични количества
билки.

ФЛ

"ПСТ Плевен" ЕООД,
гр.Плевен

ФЛ

ФЛ

100

200

Дружеството не води отчетност съгласно
изискванията на чл.44, ал.1 и 2 от ЗУО и по реда на
чл.10 от Наредбата по чл.48 от ЗУО-Наредба №2

"МАРИЦА ОЛИО" АД,
гр.Пазарджик

2000

чл.200, ал.1,
т.2 от ЗВ

Смесен поток битови и отпадъчни води от
предприятието зауства в р.Дъбнишка бара без
необходимото за това основание. "Марица Олио"
АД, няма разрешително за заустване на отпадъчни
води, което се издава съгл. Чл.46, ал.1, т.3, буква
"б" от ЗВ

Директор РИОСВ – Плевен:
ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

