ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец декември 2011 г.

През м. декември РИОСВ Плевен е направил 55 проверки на 51 обекта, дадени 19 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 27 обекта са направени 29 планови проверки и са дадени 9 предписания.
От тях:
• съвместна проверка на 1 обект;
• проверки по КПКЗ на Сърпрайз ООД, инсталация за биодизел.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 25 обекта са направени 26 извънредни проверки, дадени са 10 предписания.
От тях:
• съвместни проверки на 1 обект;
• по жалби – 1 бр.;
• по сигнали – 6 бр.;
• последващ контрол – 5 бр.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
Извършен планов текущ контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите,
които я замърсяват или увреждат в резултат на промишлена дейност на обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии.
Контрол върху качеството на атмосферния въздух.
Във връзка с текущата оценка на КАВ:
- Изготвени и представени в МОСВ и ИАОС са 3 бр. месечни справки за концентрациите на
ФПЧ10 в АС Плевен, Ловеч и Никопол за предходния месец.
- На Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен е публикувана графична и таблична информация и
сравнителен анализ за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен.
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
- Анализирани са 6 бр. месечни доклади от проведени СНИ на "Златна Панега Цимент" АД и
"Топлофикация - Плевен" ЕАД.
- Анализирани са и предложени за утвърждаване 7 бр. доклади за резултатите от СПИ на:
МБАЛ Троян ЕООД, гр. Троян; Техра ЕООД, гр. София - мелница с. Калейца; Винпром Троян АД ,
гр. Троян; Месокомбинат Ловеч АД, гр. Ловеч; Звезда АД, гр. Д. Митрополия; Тоникс 96 ООД;
НОВЕМА - Ц. Цанев ЕТ.
По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. за норми за допустими емисии на летливи
органични съединения при употреба на разтворители и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: Извършени са
4 проверки по спазване условията на Наредбата по чл.11 а то ЗЧАВ на различни категории
потребители на продукти за покрития.
Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. - Извършени са 3 последващи проверки.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Приети са 3 бр. доклади за резулати от СПИ на шум в околна среда.
Анализирани са 2 бр. протоколи от контролен мониторинг на шум в околната среда.
Експерти от направление "Атмосферен въздух" взеха участие в 3 бр. държавни приемателни
комисии.
Направление Води:
Дейността в направление води бе насочена в прилагане на наредба за налагане на санкции за
канализационни мрежи с над 10 000 еквивалентни жители.
Направление ОХВ и оценка на риска:
Извършена е последна планова проверка на 1 обект по прилагането на Регламент REACH.
Подготвят се въпросниците по Европейския проект REF2 след извършените 2бр. проверки на
пилотните обекти. Няма нарушаване на законодателството по химикали.

Направление Управление на отпадъците:
Съставени са 7 акта на обща стойност 7800 лв. за извършени нарушения по ЗУО - 3 от актовете,
съответно на "Фърничър" ООД Троян, "Дилко Цанков" Кнежа и "КВ-Консерв-Красимира Иванова"
Луковит са за неизпълнени предписания; на едно физическо лице е съставен акт за изхвърляне на
отпадъци на неразрешени за целта места и на "Метал-Груп" ЕООД са съставени 3 акта за предоставяне
на невярна информация по ЗУО.
Извършени са 4 бр. проверки по подадени заявления във връзка с изискванията на чл.13а, ал.3
от ЗУО - дейностите по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки,
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и
акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства да се извършват само на площадки,
разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови
дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на
железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.
Направление Биоразнообразие и ЗТ:
През м. декември са извършени 2 бр. проверки на ПЗ "Деветашка пещера" във връзка със
сигнали и снимки на филм, като една от тях е с участието на представители на МОСВ.
Изпратен е 1 бр. домашна кукумявка за отглеждане и лечение в Спасителен център гр.Стара
Загора.
Постъпили са 112 уведомления за планове и програми свързани със сеч на гори.
Свикана е комисия във връзка с обявяване на защитена местност "Вятърница".
Участие в работна среща във връзка с изготвяне на инструкция, касаеща контрола по ЗГМО.

Съставени наказателни постановления в РИОСВ - Плевен:
500 лв.
2 000 лв.

2 000 лв.
2 000 лв.

“ОЛИНА 2000”ЕООД,
гр.Кнежа
”ПЕНИ МАРКЕТ
БЪЛГАРИЯ”ЕООД

Не се провежда собствен мониторинг на отпадъчните
води. Не са представени протоколи за изпитване за 2010г.
НЕ СЕ ВОДИ ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ НА
ХЛАДИЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ – НЕ СА
НАНАНЕСЕНИ В НЕГО ПРОВЕРКИ ЗА
ХЕРМЕТИЧНОСТ
Цанко Георгиев
Осъществява дейност в ПЗ”Деветашка пещера”, без
Мачуклийски
същата да е съгласувана с директора на РИОСВ-Плевен.
“АНТИКОРОЗА”ЕООД, Дружеството не предоставя документи относно отчета и
гр.София
информацията за управление на дейностите по отпадъците
съгласно ЗУО и Наредба №9

