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

През м. ноември РИОСВ Плевен е направил 134 проверки на 119обекта, дадени 115 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 93 обекта са направени 102 планови проверки и са дадени 93 предписания.
От тях:
• комплексни проверки по контролна дейност – 3 бр, на които са дадени 16 предписания;
• съвместна проверка на 8 обекта;
• проверки по КПКЗ на: “Пилигрим 67” ЕООД, “Холсим България” АД и “Рубин” АД;
• проверка по ОВОС на НЕК ЕАД, гр. София за строителство на АЕЦ Белене.
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 27 обекта са направени 32 извънредни проверки, дадени са 22 предписания.
От тях:
• комплексни проверки по контролна дейност – 1 бр, на която са дадени 6 предписания;
• проверки по КПКЗ на: "Лесопласт" АД и "Старткерамик" ООД.
• съвместни проверки на 2 обекта;
• по жалби – 4 бр.;
• по сигнали – 11 проверки;
• по заповеди на МОСВ – 2 бр.;
• последващ контрол – 2 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.
КПКЗ и ОВОС:
Направени са 3 бр. планови проверки (на “Рубин” АД, “Холсим България” АД – завод Плевен и
“Пилигрим 67” ЕООД) и 2 бр. извънредни проверки (на “Лесопласт” АД и “Старткерамик” ООД) по
изпълнение на условията в издадени комплексни разрешителни. В две от инсталациите са приложени
принудителни административни мерки – пломбиране на съоръжения ("Лесопласт" АД: котли П10 №1
и №2 и Гариболди №2, резервоар за фенолформалдехидна смола (ФФС) и авариен изход на ЛПСОВ и
в "Старткерамик" ООД: рингова пещ на Инсталация за изработване на керамични продукти чрез
изпичане – тухли). Направена е планова проверка по Решение по ОВОС № 18-8/2004 г. на обект НЕК
ЕАД, строителство на АЕЦ – Белене.
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 месец септември 2011 г.
- 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 и предложени за утвърждаване 3 бр. доклади за резултатите от СПИ - КФ
"Пелтина" ЕООД - Искър,"Ултрастил Радулов и Тончев сие"СД - с.Черни Осъм, общ.Троян, "Бета
индъстрис корп."АД, гр.Червен бряг.
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 4 планови проверки
Извършени са 4 бр. извънредни проверки по повод постъпили сигнали и жалби
Прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. и Регламен (ЕО) №842/2006 г.
Извършени са 6 проверки

Извършени са 2 проверки в обекти по прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. и Регламен
(ЕО) №842/2006 г.
Съставен 1 бр. акт на оператор, който не води техническо досие.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на
ЗЗШОС:
Извършени са 6 бр. проверки, в т. число:
- 1 бр. планова проверка с контролен мониторинг, в рамките на комплексна проверка на обект
без КР - на “КАМЕНИЦА” АД цех Плевен
- 3 бр. извънредни проверки по сигнали: "ПЛЕВЕН 1999" ООД гр. Плевен, "САВЕЛ" ООД гр.
Троян, "СЛЪЛНЧЕВ ДАР" АД - зърнобаза гр. Долна Митрополия
Извършен е превантивен контрол по компонент "въздух" и фактор "шум" чрез издаване на
вътрешни становища по компетентност, във връзка с процедури по ОВОС, ЕО и КР.
Направление Води:
Взето участие в провеждане на пет комплексни проверки, две държавни приемателни комисии
две планови и две извънредни проверки.
Дадени са общо 4 броя предписания относно провеждане собствен мониторинг на отпадъчни
води, поддръжка в изправност на пречиствателни съоръженията за отпадъчни води.
Направление ОХВ и оценка на риска:
Проверени са 14 обекта по прилагане на законодателството по химикали- 11бр. планови
(включващо участие в 2бр. КПКЗ), 2бр. участие в КПКД и 1бр. извънредна за наличие на PFOS.
Проверени са 9 обекта по прилагане на Регламент REACH - 1 производител, 8 бр.потребители
по веригата. Във връзка с приоритета за контролна дейност по REACH за 2011г.- Европейския проект
REF2 са извършени проверки с участието на Дирекция Инспекция по труда- Плевен на 2бр. обекта
(формулатори на смеси).
По прилагане на Регламент 850/2004- проверени планови 4 обекта. При проверките на обектите
е констатирано,че фирмите не произвеждат,не употребяват и не съхраняват УОЗ. Във връзка с
дерогации по Регламент 850/2004 на PFOS, съдържащ се в противопожарна пяна, е извършена на
29.11.2011г. извънредна проверка на обект Рафинерия Плама АД . Констатирано е , че няма наличие
от 2тона PFOS - останали количества от минали периоди на съхранение . Представен е протокол от
20.06.2011г. за използане на противопожарната пяна съдържаща PFOS при пожар възникнал в цех за
ликвидация. В протокола са вписани предприетите мерки от фирмата за отвеждане на
противопожарната пяна за третиране в собствената ПСОВ и предпиетите мерки за управление на
риска на служителите при използването на PFOS . Протокола от проверката ще се изпрати в МОСВ,
Дирекция ПД.
Направление Управление на отпадъците:
Съставени са 3 акта за непредставени годишни отчети по Наредба № 9 за 2010 г. в размер на
2000 лв. всеки на "Елма 13" ООД, "Антикороза" ЕООД и "Рико стил" ООД. Констатациите са във
връзка с извършени проверки по спазване условия в издадени разрешения за дейности с отпадъци на
гореописаните дружества.
През месец ноември започнаха проверки, във връзка с установяване на изпълнение на
изискванията на чл.1а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова
такса.От направената проверка на първичните счетоводни документи и при извършен оглед на
проверените обекти е видно, че през месец 10.2011г. проверените дружества не са закупували и не са
използвали за дейността си торбички тип- потник, с дебелина под 15 микрона. Не са изготвяли МСД,
прил. 13а от Наредбата.
Направление Биоразнообразие и ЗТ:
През м. ноември са извършени 3 бр. проверки на ПЗ "Деветашка пещера" във връзка със
сигнали и снимки на филм, съставен е един акт по Закона за защитените територии.
Изпратен е 1 бр. обикновен мишелов за отглеждане и лечение в Спасителен център гр.Стара
Загора.
Постъпили са 161 уведомления за планове и програми свързани със сеч на гори.

Изготвена е заповед за назначаване на комисия във връзка с обявяване на защитена местност
"Вятърница".
Изпратени са писма до ДГС - Априлци, Лесидрен, Тетевен, Борима, Черни Осъм - във връзка с
контрола по издадени решения по ОС на РИОСВ - Плевен.
Проведени са седем комисии за приемане работата на фирми (по договори) във връзка с
подготовка на заповедите за обявяване на защитени зони по Натура 2000.

