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

През м. юни РИОСВ Плевен е направил 75 проверки на 70 обекта, дадени 123 предписания.
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
На 42 обекта са направени 43 планови проверки и са дадени 94 предписания.
От тях:
• КПКЗ - 3 бр. на: Славяна АД (КР №140-Н1/2009) - инсталация за интензивно отглеждане на птици;
Елмаз ООД (КР № 62/2005) - Инсталация за изработване на керамични продукти – тухли; Регионално
депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци (КР №265-НО/2008).
• Комплексна проверка по контролната дейност – 12 бр. на: Балканфарма-Троян АД(фармацефтично
предприятие); Елма 13 ООД (произв. столове и маси от масив); Премиер ПЛ АД (мебелно предприятие);
ЕТ "Еврокварц-Иванка Ватова" (миячно-сортировъчна инсталация за промиване на инертен материал);
EТ Величко Иванов-Венеция (месодобивно производство); Авис ЕООД (отглеждане на гъски с. Йоглав);
Литекс Моторс АД (пр-во на МПС); Билла маркет - Ловеч 704 (търговски обект) ; Феникс Инверс ООД
(Площадка за дейности с отпадъци гр. Ловеч); Сартен България ООД (ламаринени изделия за ХВП и
ЛП); Винпром Троян АД (за производство на плодови дестилати и ракии); Палашун-Б.Събев ЕТ
(хим.чистене, пране и гладене).
• Проверка по ОВОС на Литекс Моторс АД (пр-во на МПС).
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
На 28 обекта са направени 32 извънредни проверки, дадени са 29 предписания.
От тях:
• Комплексна проверка по контролната дейност – 2 бр. на: Добреви-Троян и сие, цех за производство на
маси и столове от масивна дървесина и на животновъден обект, гр. Червен бряг (Проверка по жалба).
• по жалби – 2 бр.;
• по сигнали – 7 бр.;
• по заповед на МОСВ – 7 бр.
• по последващ контрол – 1 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 14 комплексни проверки, от които 2 бр. са извънредни - във
връзка с постъпила жалба срещу дейността на животновъден обект, дадени са 58 бр. предписания.
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.
- Публикувани са на Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен графична и таблична информация и
сравнителен анализ за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен.
- Изготвен отговор до МОСВ - Дирекция “ПОС”, отдел “ККД”, относно сигнал на жител на с.
Черквица, общ. Никопол, за замърсяване на въздуха с амоняк от химическия завод в Т. Магуреле,
Румъния.
- Изпратени са в МОСВ и ИАОС проверени инвентаризационни карти за емисиите от 9 бр.
големи неподвижни източници за 2011 г.
- Изпратен е в МОСВ и ИАОД проверен год.доклад по Наредба №10 за ГГИ, представен от
Топлофикация-Плевен” ЕАД
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
- Анализирани са и предложени за утвърждаване 4 бр. доклади за резултатите от СПИ на:
Четпром ЕООД; Грос Мебел ЕООД - 2 бр.; Фуражни храни ООД.
По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ
Подготвена и изпратена в ИАОС обобщена информация за 2011г. по прилагането на Наредбата
на територията на РИОСВ-Плевен;
4 бр. планови проверки на обекти с дейности от обхвата на Наредба 7/2003г.

3 бр. проверки по спазване условията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ на оператори,
извършващи дейности от обхвата на Наредба 7/2003г с консумация под ПСКР - Добреви - Троян и сие
СД, Елма 13 ЕООД, Премиер ПЛ АД;
Санкции по чл. 69 ЗООС:
- Съставен е Констативен протокол и Предложение за налагане на санкции по чл.69 от ЗООС на
Четпром ЕООД - предприятие за производство на четки - за превишена НДЕ от ЛОС - предложена
текуща санкция в размер на 180 лв;
- Съставен е констативен протокол за отмяна на текуща санкция по чл. 68 б) от ЗООС
Издадени са общо 8 предписания по ЗЧАВ.
Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане
на ЗЗШОС:
- Проведена е извънредна проверка по сигнал на гражданин за шум (и запрашаване) от рязане
на плочи в погребална агенция “Алфа”, гр. Плевен. При проверката не се установи извършване на
производствени дейности, източници на шум и прах. На площадката, използвана за склад и търговия с
покривни плочи, при проверката се констатира извършване на ремонт на помещенията. Дадено е
предписание за демонтиране на налична на площадката машина за рязане.
- Извършен е анализ на 2 бр. протоколи от контролни измервания на шум.
- Изготвен и изпратен в ИАОС е годишен доклад (база данни) за проведени контролни и
собствени измервания на шум в околната среда през 2011 г.
Участие в две приемателни комисии.
Направление Води:
През месец юни е направена една планова проверка на обект с разрешително за заустване на
отпадъчни води във воден обект, дадено е едно предписание.
Направени са десет извънредни проверки на обекти формиращи отпадъчни води, от които:
проверка на "Кондов екопродукция" ЕООД с.Старо село по Заповед на Областен управител на Ловеч;
проверка на "Лесопласт" АД гр.Троян по сигнал подаден в МОСВ; две проверки на животновъден
обект с.Петърница, шест проверки на автомивки в Община Тетевен. Дадени са единадесет
предписания.
Въведени са протоколи от мониторинг на отпадъчни води за 2011г. в контролноинформационната система за отпадъчни води.
Направление ОХВ и оценка на риска:
Извършени са 7бр. проверки на 7обекта, от които 1 планова проверка , участие в 5 КПКД,
1бр. по чл.104 от ЗООС .
Контрол по Регламент REACH: проверени са 1 бр. производител на възстановено вещество, 1
бр. вносител и 2 бр. потребители по веригата за наличие на ИЛБ по Регламент 453/2010, за
задължения за регистрация на произвежданите и внасяни химични вещества с краен срок 2013г.
.Извършен е и контрол за наличие на вещества от Приложение 14 и 17 на REACH. Не са констатирани
съществени нарушения, дадени са предписания за справка за количества използвани и произведени
химикали.
Контрол по Регламент 1272/2008 (CLP) - проведен е контрол на 1 бр. вносител за извършена
нотификация в ЕСНА. Фирмата е извършила нотифицирането на веществата през 2011г. и се
констатира, че към момента на проверките нямат нови опасни вещества за които е необходимо
нотифициране, съгласно чл.40 на CLP.
Контрол по Регламент 850/2004 относноустоичивите органични замърсители - 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 и попълнени 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. Не се установи наричие на цитираните вещества в
проверените обекти.
Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси- не
са установени нарушения в реда и начина на съхранение на опасни вещества в 2 бр. проверени
обекта.Дадени са предписания за изготвяне на оценка на съхранение на опасните химични вещества и

смеси, съгласно изискванията на чл.4,ал.4 от Наредбата и по утвърдения формат със Заповед РД288/03.04.2012г. на МОСВ.
Контрол по изпълнение на условия в издадени разрешителни по чл.104 от ЗООС1. “МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Плевен с разрешително за експлоатация №151/2010 г. От
направения преглед при проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните
изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. През 2011 г. на територията на
„Метекно България” АД не са въвеждани в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и
материали.
При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или
технологията на съоръженията на обекта. Няма и промяна в количествата на съхраняваните опасни
вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или
съоръженията в него, налагащи използването на други техники и/или при промени в нормативната
уредба по околна среда.
Операторът декларира, че няма въведени нови модификации през 2011г., наличие на нови
данни свързани с безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него, поради
което не е било необходимо преразглеждане и коригиране на СУМБ на “Метекно България” АД.
На собственика на “Метекно България” АД е дадено предписание да актуализира аварийния
план на обекта на основание чл.35, ал.1 от ЗЗБ.
Направление Управление на отпадъците:
На "Глобал Лубрикантс енд Кемикълс ЕООД", дружество, пускащо на пазара масла, са
съставени 2 акта: за незаплатени продуктови такси за масла за периода май 2007г.-2008г., е съставен
акт по чл.114, ал.2 от ЗУО - в двоен размер на незаплатените продуктови такси. Вторият акт е за
неизпълнено предписание на РИОСВ Плевен относно заплащане на дължими продуктови такси за
масла по остатъчен погасителен план, съгласуван от ПУДООС.
Съставени са 3 акта за неизпълнено предписание за представяне в РИОСВ Плевен на работни
листа за класификация на отпадъци от лечебни заведения.
На “Астон сервиз” ООД, дружеството извършващо дейности по сметосъбиране и
сметоизвозване на отпадъци, е съставен акт за представяне на невярна информация в годишните
отчети за 2011г., изготвени по реда на Наредба № 9/ 2004г.
На община Летница е съставен акт за това, че на общинско депо Летница, което е с
преустановена експлоатация, системно са изхвърляни битови отпадъци, събирани от община Летница
в периода 20 юни 2011г – 30 април 2012г.
На физическото лице е съставен акт за съхраняване на общински терен пред дома му на общо
17 ИУМПС, като същите не са предадени на площадки за временно съхраняване на ИУМПС.Издадено
е наказателно постановление в размер на 300 лв.
Общо са съставени 8 акта за извършени нарушения по ЗУО.
Почви:
През м. юни, 2012 г. е извършена 1 проверка съвместно с представител на община Д.Дъбник по
сигнал във връзка с отглеждане на крави и замърсяване на улици с екскременти. Извършени са 2
комплексни проверки, едната от които е планова, е другата е извънредна съвместно с представител на
община Червен бряг (по компоненти почви и води) по жалба за отглеждане на животни и замърсяване
с торов отпад. Взето е участие в 2 проверки на обекти с комплексни разрешителни. Участие в 2
комисии по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ в ОД "Земеделие" - гр. Ловеч и в ОД "Земеделие" Плевен.
Комплексни разрешителни:
• "Елмаз" ООД - Извършена планова проверка на инсталация за изработване на
керамични продукти – тухли.
• Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци - извършена
планова проверка на депото за неопасни отпадъци.
• "Славяна" АД - Извършена планова проверка на инсталация за интензивно отглеждане
на птици
Направление Превантивна дейност:
През месец юни 2012 г. са издадени общо 7 бр. решения за преценяване на необходимостта от
извършване ОВОС (общо: 41 бр. през 2012 г.). Няма решения за преценяване на необходимостта от

извършване на ЕО (общо: 8 бр. през 2012 г.). Няма издадени решения по ОВОС или становища по ЕО.
Прекратени са общо 5 бр. съвместени процедури по ЗООС и по ЗБР, в т.ч. 3 бр. на етап – уведомяване,
2 бр. на етап искане за преценяване на необходимостта от ОВОС (общо: 28 бр. по ОВОС и 5 бр. по ЕО
през 2012 г.).
Постъпили са 10 бр. искания за преценяване на необходимостта от ОВОС (общо: 48 бр. през 2012 г.),
няма искания за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (общо: 6 бр. през 2012 г.). През
месец юни 2012 г. са разгледани общо 97 уведомления за инвестиционни предложения (ИП), като по
13 уведомления, възложителя е информиран за необходимите действие по глава шеста от ЗООС
(съвместена процедура по ЗООС и по ЗБР) – всичките подлежат на преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС. По 53 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на глава шеста от
ЗООС, като същите са процедирани по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони, по ЗБР. По 5 бр. уведомление е отговорено, че не може да се проведе
процедура, тъй като плана (ПУП) е одобрен по реда на специален закон. По 26 бр. уведомления
процедурата не е приключила.
ОВОС:
1.ИП “Завод за производство на автомобили”, с. Баховица, Община Ловеч, възложител “Литекс
Моторс” АД: Проведена е държавна приемателна комисия и са въведени в експлоатация следните
подобекти: Логистичен склад; Цех за финално сглобяване с помещения за трафопост и
разпределителна уредба СрН; Подземен резервоар за противопожарни/промишлени нужди, подземен
резервоар за питейни нужди, подземен резервоар за дъждовни води и помпена станция за
противопожарна/ промишлена и питейна вода; Подземни резервоари за ЛЗТ, наливно устройство и
обслужваща постройка; Вътрешно-площадкови обслужващи улици, открити паркинги, подпорни
стени и колектор на магистрален водопровод; Вътрешно-площадкови инженерни мрежи; Сградно
водопроводно отклонение; Пречиствателна станция; Електрозахранване на цех за финално сглобяване
с вътрешно-площадкови кабели СрН 20 кV, с ел.монтажно оборудване на сграден трафопост 2х1000
кVА и сградна разпределителна уредба СрН 20 кV, с местонахождение: УПИ I – 65, кв.187, местност
“Корудере”, землище с.Баховица, Община Ловеч. Въведено е в експлоатация и “Изместване довеждащ
водопровод захранващ напорен водоем за с. Баховица в участък от магистрален водопровод “Черни
Осъм” до проектна точка 18.”, с местоположение: : УПИ I – 65, кв.187. ПИ 02935.501.747 и ПИ
02935.501.68 местност “Корудере”, землище с.Баховица, Община Ловеч. Част от административната
сграда, също е въведена в експлоатация.
Производствената дейност е стартирала през месец февруари 2012г.
2.ИП “Ваканционно селище язовир “Сопот”, местността “Калник”, землището на с. Лесидрен,
Общ. Угърчин, Обл. Ловеч, с възложител “Фарнекс” ООД: Инвестиционното предложение предвижда
изграждане на селище за отдих, спорт и рекреация в ПИ № 009805, отстоящ на около 2 км. от с.
Лесидрен. Имотът се намира на северния бряг на язовир Сопот, близо до стената на язовира. Имотът е
в непосредствена близост до пътя София – Троян.
Възложителят декларира, че поради влошената икономическа ситуация е замразено
проектирането на обекта.
Съгласно представената от инвеститора информация с писмо, вх. № 136/15.02.2012 г. на
РИОСВ – Плевен, на този етап строителството на инвестиционното предложение не е започнало.
Направление Биоразнообразие и ЗТ:
През месец юни в РИОСВ - Плевен има постъпили 172 горскостопански програми и планизвлечения за промяна на вида и интензивността на сечта. Съставени са два акта на физически лица един по Закона за лечебните растения и един пo т.3.3 вр. т.2 от З-д №РД-361/09.04.04г. на МОСВ.

Съставени наказателни постановления:
"Лесопласт" АД, гр.Троян

2000 лв.

Чл.106, ал.1, т.1 вр.
чл.5, ал.2, чл.6 от
ЗУО

Дружеството е предало през 2011г. на
Община Троян производствени отпадъци
съгласно Наредба №3 за класификация на
отпадъците, като Община Троян не
притежава документ по чл.12 от ЗУО, за
отпадъците съгласно Наредба №3.

Христо Минков Чолаков,
гр. Троян

500 лв.

Чл.34 от ЗЧАВ

"Грос Мебел" ЕООД,
грСофия

2000 лв.

Чл.5,ал.3, т.3 вр.
чл.106, ал.1,т.1 ЗУО

"Софарма" АД гр. София

9000 лв.

Чл.9а, ал.1 вр. чл.34е,
т.2 от ЗЧАВ

ЕТ "ВВВ-Велислав
Василев"

300 лв.

Чл.6, ал.1 и ал.2 от
ЗБР

Като собственик на 7 бр. хладилни и
климатични инсталации, съдържащи и
използващи при работа вещества, които
нарушават озоновия слой, не е
представил в срок годишен отчет за
озонразрушаващите вещества.
Не е предприело всички необходими
мерки за несмесване на опасни с
неопасни отпадъци от опаковки при
съхраняването им до предаване за
последващо третиране по договор с лица,
притежаващи документ по чл.12 от ЗУО.
Дружеството е превишило за 2011г.
нормата за общи емисии на летливи
органични съединения /ЛОС/ при
дейността "производство на
фармацевтични продукти.
извършил сеч на дървета и храсти в ПИ
000046, имотът попада отчасти в
защитена зона "Карлуково".

