ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец октомври 2012 г.

През м. октомври РИОСВ Плевен е направил 137 проверки на 127 обекта, дадени 88 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 82 обекта са направени 83 планови проверки и са дадени 61 предписания.
От тях:
• КПКЗ – извършени планови проверки на 4 обекта: Старткерамик" ООД - Инсталация за

•

изработване на керамични продукти чрез изпичане /тухли/, включваща рингова пещ; Златна
Панега Цимент АД - Инсталация за производство на циментов клинкер; Тера АД - Инсталация
за изработване на керамични изделия чрез изпичане (тухли) и Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.
Комплексна проверка по контролната дейност – 10 бр. на: ЕТ Дочо Ковачев - с. Шипково
/рециклиране на текстилни влакна/; Астарта ООД /цех за консервирани зеленчуци/; ДиникоДиков, Недков и си-е СД /преработка на слънчоглед/; Метекно България АД /производство на
изолационни панели/; Атлант БГ /Производство на мебели/; ПДНГ АД- гр. София, обект Д.
Дъбник /добив на нефт и газ/; Технокороза, АД /Производство на метални изелия/; Велга ООД
/производство на мека мебел/; Никром тръбна мебел /Производство на мебели /; Рико Стил
ООД /Производство на мебели /.

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 48 обекта са направени 54 извънредни проверки, дадени са 27 предписания.
От тях:
• КПКД – 2 бр. : Златна Панега Цимент АД /производство на клинкер и цимент/ и ВиК ЕООД, Плевен.
• КПКЗ – "Лесопласт" АД - Извършено разпломбиране в инсталация за интегрирано производство

на високодобивен влакнест материал.
•
•
•
•

по жалби – 1 бр.;
по сигнали – 6 бр.;
по заповед на МОСВ – 3 бр.
последващ контрол – 14 бр.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
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. Извършени са 12 комплексни проверки, от които 10 бр. планови и 2 бр.
извънредни. Дадени са 30 бр. предписания.
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 предходния месец
септември за 3 бр. автоматични станции (АС) за мониторинг – в Плевен, Ловеч, Никопол
• Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (със
сравнителен анализ спрямо 2011 г. и графично представяне) за нивата на замърсяване с ФПЧ10
през месец септември за автоматичните станции (АС) за мониторинг – в Плевен, Ловеч,
Никопол.
• Изготвен е доклад за състоянието на КАВ в градовете по поречието на Долен Дунав - за гр.
Никопол, за ІІІ тримесечие на 2012 г.
• Изготвена е справка за концентрациите на полиаромтани въглегодороди (ПАВ) за ІІІ
тримесечие на 2012 г. в АС - Плевен.
• Изготвен е доклад за състоянието на КАВ в гр. Плевен за летен (неотоплителен) сезон на 2012
г., за периода 01.04.- 30.09.2012 г.
• По искане на Община Плевен са подготвени и предоставени данни за КАВ за тригодишен
период.

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Изготвени са протоколи за оценка на резултатите от 7 бр. месечни доклади за собствени
непрекъснати (автоматични) измервания на емисии на замърсители в атмосферния въздух, за месец
септември - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД.
Утвърдени са 4 бр. доклади за резултатите от собствени периодични измервания (СПИ) на
емисии на замърсители в атмосферния въздух на: Мебел Троян ООД на емисии от горивни източници;
Сартен България ООД на емисии от източници на летливи органични съединения (ЛОС); Унитрейд 99
ЕООД на емисии от ЛОС и Никром Тръбна мебел АД.
Утвърден е доклад за контролни измервания на емисии, извършени от РЛ Плевен ИАОС на
Звезда АД - Д. Митрополия
По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:
Извършена е една планова проверка на обект с дейност от обхвата на Наредба 7/2003г. печатница за гъвкави опаковки, стопанисвана от "Новема - Ц.Цанев" ЕТ;
Проведени са две извънпланови проверки на обекти с дейности от обхвата на Наредба
7/2003г.за последващ контрол в
-"Сартен България"ООД, производител на метален амбалаж, проверка на факти и обстоятелства
посочени в Доклад за проведено СПИ
- "Бета индъстрис корп."АД, машиностроително предприятие, в което се извършва почистване и
нанасяне на покрития върху метални повърхности за проверка на демонтаж на източници на емисии
Седем проверки по спазване условията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ на различни категории
потребители на продукти за нанасяне на покрития от обхвата на наредбата;
Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух:
Извършени са 6 бр. планови проверки на: Пътстрой АД – Ловеч/асфалтобаза с. Горно
Павликени/ с провеждане на контролни измервания; Виагруп ЕООД – Плевен /асфалтобаза гр.
Кнежа/; Инфрастрой ЕООД – Плевен /асфалтобаза с. Ясен/; Пътинвест ЕООД – Плевен /асфалтобаза
гр. Плевен/; Пътинженеринг АД – Плевен /асфалтобаза с. Градина/ и Ваптех ЕООД – Плевен
/машиностроене/, с провеждане на контролни измервания
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 1 бр. проверка – бензиностанция на Кооперация Доверие, бензиностанция
ВИП - с. Рибарица
Съставен е констативен протокол по чл. 69 а от ЗООС за замърсяване на атмосферния
въздух над НДЕ на Звезда АД /маслодобивно предприятие/ в гр. Д. Митрополия.
Във връзка с констатирани нарушения на ЗЧАВ през месеца са съставени 3 акта за
административни нарушения:
- за непроведен емисионен контрол: на Олимпия ООД, с.Орешак и ЕМОС АД, гр. Ловеч
- за нарушение на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/2006 на ЕТ
“Росенклима - Р. Русанов”, гр.Плевен.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане
на ЗЗШОС:
Проведен е текущ планов контрол на 4 бр. промишлени източници на шум в околната среда, в
т. число на 3 бр. инсталации с издадени комплексни разрешителни, в рамките на извършените
комплексни проверки.
Проведена е извънредна проверка по сигнал за шум и прах от дейността на ЕТ “Кусигин-Асен
Атанасов” в предприятие за производство на варови разтвори в с. Бълг.извор, общ. Тетевен. При
проверката е извършено контролно измерване на шум от РЛ – Плевен. Не са констатираха превишения
на нормите и нарушения на ЗЧАВ и ЗЗШОС. Изпратен е отговор до подателя на сигнала.
Анализирани са 2 бр. протоколи от контролни измервания и 1 бр. доклад от собствени
измервания на показателите да шум в околната среда. Не са констатирани превишения на граничните
нива за шум. На операторите са изпратени писма със заключения.

Направление Води:
През месец октомври в направление води са извършени четири броя извънредни проверки. На
предприятие за преработка на зеленчуци и млекопреработвателно предприятие - изпускащи отпадъчни
води в отклонение от заложените пределно допустими концентрации с цел налагане на санкции.
Съставен е акт на ЕТ “БСМ – Божидар Маринов”/Автомивка/ за неизпълнение на предписание
за подаване на документи пред компетентния орган /Басеинова дирекция/ за издаване на разрешително
за заустване по Закона за водите.
Експерти от направление води, взеха участие в работата на междуведомствените комисии за
проверка на потенциално опасните водни обекти на територията на област Плевен и област Ловеч.
Направление ОХВ и оценка на риска:
Извършени са проверки на 12 обекта, от които контрол по планови проверки 6 бр, участие в 5
бр. КПКД, 1бр.извънредна. Дадени са 21 бр. предписания по законодателството по химикали- за
изготвяне на оценка на съхранение на ОХВ и смеси, запитване до доставчици относно наличие на
PBDE и PFOS вещества във връзка с Регламент 850/2004 и документи за извършени предварителна
регистрация и нотификация на химично вещество.
Контрол по Регламент REACH : Извършена е проверка на 2 бр. производители и 6 бр.
потребители по веригата за наличие на ИЛБ по Регламент 453/2010, за задължения за регистрация на
произвежданите химични вещества. Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ Плевен е извършена
проверка на производител на химично вещество "калциев дихидроксид". При проверката е
констатирано неизпълнение на задължения за предварителна/ регистрация на цитираното
вещество,както и неизпълнение на изискванията на чл.31 на REACH за изготвяне и предоставяне на
ИЛБ. За констатираните нарушения ще се съставят актове за УАН.
Контрол по Регламент 1272/2008 (CLP)
Проверените 3 бр. фирми са извършили нотифициране на химичните вещества през 2011г. и се
констатира, че към момента на проверките нямат нови опасни вещества за които е необходимо
нотифициране, съгласно чл.40 на CLP. Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ Плевен е извършена
проверка на производител на химично вещество "калциев дихидроксид". При проверката е
констатирано неизпълнение на задължения за нотификация на Европейска агенция по химикали на
пускания на пазара и подлежащ на регистрация калциев дихидроксид, съгласно изискванията на чл. 40
на CLP. За констатираното нарушение ще се състави акт за УАН.
Контрол по Регламент 850/2004 относно устойчивите органични замърсители - Проверен
са 3 бр. обекти. Във връзка с писмо на МОСВ изх. № 05-08-528/23.01.2012 г. и на основание чл.28, ал.3
от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси са изпратени на
дружествата по 2 броя въпросници с цел проучване относно пускането на пазара, вноса/износа и
употребата на търговски смеси на PBDE и PFOS в самостоятелен вид, в смеси и в изделия. С
попълнените въпросници, по предоставен от МОСВ образец, дружествата информират, че не са
производители на РВDE и PFOS и няма наличие на тези вещества в състава на внесените силикони и
тапицерии
Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и
смеси - Извършен е контрол на 6 бр. обекта. Проверените обекти спазват общите изисквания за
съхранение на ОХВ и смеси, съгласно наредбата.
Дружествата към момента на контрола подготвят оценки на безопасността на тяхното
съхранение, съгласно изискванията на чл. 9, ал.1 на Наредбата за реда и начина на съхранение на
опасни химични вещества и смеси. Дадени са предписания за изготвяне на оценки по формата на
Заповед РД-288/2012г на МОСВ.
Контрол по изпълнение на условия в издадени разрешителни по чл.104 от ЗООСизвършен е текущ планов контрол по изпълнение на условията в решение №01-62/2011 г. за изменение
на Разрешително № 62/2007 г. за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал
“Лесопласт”АД, гр. Троян с оператор “Лесопласт” АД, гр. Троян. От направения преглед при
проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на
съоръженията в предприятието. Дадено е предписание да се предприемат организационни технически
мерки за недопускане на замърсяване на почви и повърхностни и/или подземни води при извършване
на товаро - разтоварни дейности.Операторът уведомява МОСВ за съществени промяни в количествата
на съхраняваните опасни вещества.На основание чл.155, ал.2 от ЗООС и във връзка с параграф 53а, т.б

и т.в от допълнителните разпоредби на ЗООС, Лесопласт АД е отправил молба до МОСВ за отмяна на
разрешително за експлоатация №62/2007 г.
За проверявания период няма установени съществени нарушения на законодателството по
химикали.
Направление Управление на отпадъците:
Съставени са 4 АУАН:
- СД Динко Динков Недков и Сие, Ч. Бряг, маслодобивно предприятие - за непредставени
годишни отчети по Наредба № 9 за 2011г.
- на физическо лице от с. Асеновци - за съхранение на ИУМПС на общински терен. ИУМПС не
са предадени на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС.
- Олимпия ООД, с. Орешак, предприятие за производство на мебели - за неизпълнено
предписание на РИОСВ Плевен за представяне на документи, удостоверяващи воденето на отчетност
по наредбите за МРО и плащането на дължимите продуктови такси.
- Емос АД, Ловеч, предприятие за производство на мебели, изделия от дървесина и дунапрен за неизпълнено предписание на РИОСВ Плевен за представяне на заявление за регистрация и издаване
на документ по чл. 78 от ЗУО и не е представяне на отчетна книга за водене на отчет по Наредба 9
(ДВ. бр. 95/2004г.).
Направление Превантивна дейност:
16.10.2012г. - проверка на условия в Решение по ОВОС №12-8/2010г, за инвестиционно
предложение “Цялостен проект за развитие на кариера “Коритна”, в землищата на гр. Ябланица и с.
Добревци, Община Ябланица, Област Ловеч.”:
В края на 2011г. през месец декември е извършено взривяване, в съществуващия северен откос
на кариера “Коритна” . През юни 2012г. е осъществена добивна дейност в рамките на 5 дни, с обем
около 15 000т.
Не са извършвани откривно-подготвителни работи.
Извършен е оглед на 13.06.2012г. от представители на РИМ гр.Ловеч., във връзка с преместване
на стар насип. По време на огледа не е констатирано налични на археологически културни ценности.
Дадено е едно предписание.
26.10.2012г. - извънредна проверка на Община Гулянци за поземлени имоти(ПИ):18099.221.464
“Солена бара”; 18099.396.477 и 18099.396.484, находящи се в земл. на гр. Гулянци и 993001 и ПИ №№
001153; 001149; и 001157 , ПИ № 000873 , ПИ №№ 000293; 000294; 000299; и 000575, всичките
находящи се в землището на с. Гиген:
Извършеното залесяване (създаване на трайни насаждения) с тополови насаждения на ПИ №№
18099.221.464; 18099.396.477 и 18099.396.484 и залесяване (създаване на трайни насаждения) с акация
на ПИ №№ 1159; 000293; 000294; 000299; 000575, представлява инвестиционно предложение по
смисъла на т. 17 б) от § 1 на Допълнителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда
(ЗООС), за която дейност по залесяване (създаване на трайни насаждения), Община Гулянци не е
информирала РИОСВ – Плевен на най-ранен етап.
Дадени са два броя предписания.
През м. октомври 2012 г. са изготвени:
- 1 писмо за оценка на качеството на доклад за ОВОС;
- 1 становище за консултации по чл. 19а от Наредбата за ЕО;
- 11 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 5 решения за прекратяване на процедури;
- 19 писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС и по ЗБР (в т.ч. не може да се проведе);
- 26 писма за допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности;
- 11 писма до БДУВДР – Плевен по чл. 4а от Наредбата за ОВОС;
- 8 писма за консултации с РЗИ по чл. 7 от Наредбата за ОВОС;

Направление Биоразнообразие и ЗТ:
През месец октомври в РИОСВ - Плевен има постъпили 218 горскостопански програми и
план-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта.
Установени са сечи в четири имота, собственост на физически лица, попадащи в защитена
местност "Турията" - с. Николаево, обл. Плевен. Сечите не са съгласувани по реда на §7 от Закона за
защитените територии, поради което са предприети необходимите действия за налагане на
административни наказания на собствениците на имотите.

Съставени наказателни постановления:
"Пътинженеринг" чл.18, т.1
АД, гр. Плевен
от ЗЧАВ

300 лв.

Община Гулянци, чл.166, т.3
гр. Гулянци
от ЗООС

2000 лв.

"Златен лъч"
ООД, гр. Плевен

чл.26 във
вр. чл.41,
ал.1 от
ЗЧАВ

100 лв.

"Фитофарма"
ЕООД

чл.156,
ал.1 от
ЗУО

5000 лв.

"Балдим-Федерн"
ООД, гр.
Априлци

чл.34и,
ал.14 от
ЗЧАВ

4000 лв.

ФЛ- гр. Ябланица

чл.133,
ал.1, т.3 от
ЗУО

300 лв.

"Веда" ООД

чл.200,
ал.1, т.29
от ЗВ
чл.34и,
ал.15 от
ЗЧАВ

500 лв.

чл.36, ал.1
от ЗЧАВ

400 лв.

ФЛ- с.Славовица

"Емос" АД, гр.
Ловеч

500 лв.

Като ЮЛ, осъществяващо дейности с
неподвижни източници на емисии в
атмосферния въздух не е изпълнило
задължението си да провежда емисионен
контрол, включително собствени
периодични измервания на НИЕ.
Не е изпълнено предписание за
представяне на скици на ПИ в землището
на гр. Гулянци.
Като оператор, осъществяващ дейности с
неподвижни източници на емисии в
атмосферния въздух от парен котел ПК2,5, не е изпълнило предписание дадено
на основание чл.26 от ЗЧАВ.
Не е изпълнило предписание да представи
документи в изпълнение на задълженията
на дружеството по чл.14 и чл.59 от ЗУО
/копия на платежни документи, за платени
продуктови такси/
Като оператор на климатична инсталация
, е допуснал на 16.02.12г., да се извърши
проверка на течове от лице което не
притежава документ за правоспособност.
Не е предал излезли от употреба моторни
превозни ср-ва /ИУМПС/ на площадки за
съхраняване или в центрове за
разкомплектоване.
Не е извършен мониторинг на
отпадъчните води за 2-ро полугодие на
2011г. и 1-во полугодие на 2012г.
Като ползвател на ФПГ не е изготвил и
представил в РИОСВ Плевен до 15.02.12г.
годишен отчет за закупените през 2011г.
ФПГ.
Като оператор на дейности с неподвижен
горивен източник на емисии, не е провел
емисионен контрол, вкл. СПИ на котела.

