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

През м. май  РИОСВ Плевен е направил 129 проверки на 127 обекта,  дадени 110 предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 79 обекта са направени 81 планови проверки  и са дадени 93 предписания.  
От тях: 

• КПКЗ 1 бр.: на Рафинерия Плама АД (КР № 21/2004) - Рафинерия за минерални масла и газове. 
• Комплексна проверка по контролната дейност  – 8 бр. на: “Софарма” АД, цех с.Врабево; “Звезда” АД 

гр.Долна Митрополия;  “Балканкар- Георги Михайлов” АД; “Ваптех” ЕООД Плевен; “Балкан” АД; “Изи 
паркет” ООД; “Матев-Млекопродукт”;  “ЯНА” АД - завод за производство на трикотаж гр. Плевен. 

 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 48 обекта са направени 48 извънредни проверки, дадени са 17 предписания. 
От тях: 

• по сигнали – 3 бр.; 
• по заповед на МОСВ – 5 бр. 
• по последващ контрол   – 1 бр. 

  
Наложена принудителна административна мярка на Община Луковит  “недопускане на провеждане на сечи в 
имоти, собственост на общината преди съгласуването им с РИОСВ - Плевен”. 
 
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 8 комплексни проверки, дадени са 26 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 

- Публикуване са на Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен на 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.: 

- Изготвено писмо с утвърден преработен и допълнен годишен доклад за СНИ през 2011 г. на 
"Топлофикация - Плевен" ЕАД за 3 бр. източници. 

- Изготвени са 3 бр. Протоколи за оценка по чл. 43 от Инструкция №1/2003 г. на резултатите от 
проведени СНИ за 2011 г. на  "Топлофикация - Плевен" ЕАД.  

- Анализирани са и предложени за утвърждаване 7 бр. доклади за резултатите от СПИ на:  
Спарки Елтос АД; Мебеликс ЕООД; Топлофикация- Плевен ЕАД; МБАЛ - Левски ЕООД; Балкан 
фарма -Троян АД; Месокомбинат Ловеч АД; Плевен 1999 АД. 

По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ 

Предложени за утвърждаване 12 бр. Планове за управление на разтворителите; 
Планови проверки  на обекти с дейности от обхвата на Наредба 7/2003 на  Индустриални 

машини ЕООД и Лаура - Хр.Христов ЕТ- ателиета за химическо чистене; 
5 бр. проверки по спазване условията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в т.ч. 
 - 4 бр.търговци на едро и дребно - Ив комерс ООД, Бахов ЕООД, ЮНГ ООД склад гр.Ловеч, 

Ада Колор ООД склад гр.Троян 
 - 1бр. автосервиз с автобоядисване - Авторипейнг ЕООД; 
  
Санкции по чл. 69 ЗООС; 

- Съставени са 2 бр. Констативни протоколи и Предложения за налагане на санкции по чл.69 от 
ЗООС на:  

• РУБИН АД - завод за производство на амбалажно стъкло в гр. Плевен - за превишена 
норма за прах и азотни оксиди е предложено налагане на текуща санкция в размер на 
1261 лв месечно. 



• ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД - циментов завод в с. Златна Панега, общ. Ябланица - 
за превишения на средноденонощната норма на азотни оксиди през 2011 г., установено 
въз основа на годишен доклад за СНИ е предложено налагане на еднократна санкция в 
размер на 3401лв за календарната 2011 г. 

Издадени са общо 14 предписания по ЗЧАВ: 

 

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на 

ЗЗШОС: 

Организирани и проведени 4 бр. контролни измервания на шум с РЛ – Плевен. 
Извършени 2 бр. индивидуални планови проверки на:  "Бетонекс-Бакалов" ЕООД с. Орешак, 

общ. Троян - дървопреработващо предприятие и  "Андреев- ПА" ЕООД с. Орешак, общ. Троян - 
дървопреработващо предприятие 

Проведена е извънредна проверка по сигнал на гражданин за шум от денонощната дейност на 
"Лесопласт" АД - дървопреработващо предприятие в гр. Троян. При проверката се извърши контролно 
измерване на шума от ИАОС - РЛ Плевен в пунктове по оградата на производствената площадка и в 
мястото на въздействие (пред жилищната сграда на гражданина). Не са установени превишения на 
приложимите норми, установени за предприятието с издаденото КР по ЗООС. Констатира се наличие 
на допълнителни източници на шум от транспортен трафик. 

- Извършен е анализ на 2 бр. протоколи от контролни измервания на шум. 
 
Направление Води: 
През месец май са извършени шест планови проверки на обекти с разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във воден обект. Дадени са пет предписания. 
Направени са три извънредни проверки, от които една проверка по Заповед на Областен 

управител на Плевен. Дадени са две предписания.    
 
Направление ОХВ и оценка на риска: 
Извършени са  21 бр. проверки на 19обекта,  от които контрол по планови проверки  5 бр, 

участие в  5 бр. КПКД, участие в 1 бр. КПКЗ и извънредни   8бр. Дадени са  21 бр. предписания по 
законодателството по химикали ( от които 9 бр. предписания са добавени от проверка през месец 
април  на Петролна база Плевен по чл.104 от ЗООС ). 

Контрол по Регламент REACH: проверени са 2 бр. производители, 2 бр. вносителя химични 
вещества, 7 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 4 бр.  дружества(производители 
и вносители) за извършена нотификация в ЕСНА. Фирмите са извършили 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 648/2004 относно детергентите- проведена е проверка, съгласно 
указанията  по Заповед на МОСВ и МЗ на 1 обект, производител на препарати за почистване и миене. 
В ИЛБ на детергент, съдържащ ПАВ е отразена биоразградимостта и метода за анализ.Попълнен е и 
чек лист от проверката. 

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 5 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 РД-
288/03.04.2012г. на МОСВ. 

Извънредни проверки- Във връзка с писмо, изх. № 10/2012г.-II от 16.02.2012 г. на Върховна 
административна прокуратура, гр. София е взето участие при извършен контрол на територията на 
Плевенска област на 8 бр складове, за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ и 3 бр. 
обекти, съхраняващи токсични химични вещества (ТХВ).  

Проверките са извършиха в периода 09.04.2012 г. до 18.05.2012 г. от представители на ОУ 
ПБЗН Плевен, РИОСВ Плевен, ОДБХ Плевен и РЗИ Плевен и с участието на съответните общини. 
Взето е отношение за установяване спазване изискванията на Закона за управление на 
отпадъците(ЗУО) и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 



(ЗЗВВХВС). В проверените 3бр. обекти  съхраняващи токсични химични вещества(метанол, амоняк, 
хлор) са дадени предписания за изготвяне на оценка на съхранение на опасните химични вещества и 
смеси и поставяне на указателни табели във връзка с  Наредбата за реда и начина на съхранение на 
опасни химични вещества и смеси. 

 
Направление Управление на отпадъците: 
Извършени са 5 броя проверки на дружества от хранително-вкусовата промишленост, 

заплащащи продуктови такси в ПУДООС и членове на организации по оползотворяване, във връзка с 
изпълнение на задълженията за оползотвоярване на отпадъци от опаковки. Дадени са предписания за 
изготвяне на документи и заплащане на дължимите лицензионни възнаграждения и продуктови такси  
- в срок . Извършени са 4 бр. проверки на търговски обекти в качеството им на лица, които пускат на 
пазара на територията на Република България полимерни торбички. При проверки на малки търговски 
обекти - на територията на РИОСВ - Плевен не е установено наличие на торбички - тип потник - с 
дебелина под 15 микрона. 

 
Комплексни разрешителни: 
- Извършена планова проверка на рафинерия за минерални масла и газове "Рафинерия Плама". 
- Преглед на ГДОС, изготвяне на становища и писма за ИАОС. 
 
Направление Превантивна дейност: 

През месец май 2012 г. са издадени общо 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от 
извършване ОВОС и 3 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Няма 
издадени решения по ОВОС или становища по ЕО. Прекратени са общо 3 бр. съвместени процедури 
по ЗООС и по ЗБР, всички на етап – уведомяване. 

Постъпили са 7 бр. искания за преценяване на необходимостта от ОВОС и едно искане за преценяване 
на необходимостта от извършване на ЕО. Разгледани са общо 89 уведомления за инвестиционни 
предложения (ИП). По 18 уведомления, възложителя е информиран за необходимите действие по 
глава шеста от ЗООС (съвместена процедура по ЗООС и по Закона за биологичното разнообразие) – 14 
бр. подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 4 бр. на преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО.  

По 46 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда, 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 Закона за биологичното разнообразие.  

 
Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
През месец май в РИОСВ - Плевен има постъпили 180 горскостопански програми и план-

извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта. 
 
 

Съставени наказателни постановления: 

 
Веска Спасова Великова 300 лв Чл.104, ал.1, т.4 от 

ЗУО 
Не е предала излязло от употреба МПС на 
площадка за временно съхраняване или в център 
за разкомплектоване и не го съхранява на имот, 
нейна собственост. 

Йордан Цветанов 
Йорданов 

100 лв Чл.31,ал.1 и ал.2 
във връзка с чл.31а 
от ЗБР 

Посторил е сграда, като не е уведомил на най-
ранен етап РИОСВ Плевен, за инвестиционото си 
намерение по реда на чл.10 от Н-ба за усл. и реда 
за извършване на ОС. 

Николай Ц. Йорданов 
 

100 лв 
 

Чл Чл.31,ал.1 и ал.2 
във връзка с чл.31а 
от ЗБР 

Посторил е сграда, като не е уведомил на най-
ранен етап РИОСВ Плевен, за инвестиционото си 
намерение по реда на чл.10 от Н-ба за усл. и реда 
за  
извършване на ОС 



 
 
Милица Андрианова 
Василева 

300 лв . 
Чл Чл.31,ал.1 и ал.2 
във връзка с чл.31а 
от ЗБР. 

Посторила е сграда, като не е уведомил на най-
ранен етап РИОСВ Плевен, за инвестиционото си 
намерение по реда на чл.10 от Н-ба за усл. и реда 
за  
извършване на ОС 

 
Огнян Цветанов 
Василев 
 
 
 

 
300 лв. 

 
Чл Чл.31,ал.1 и ал.2 
във връзка с чл.31а 
от ЗБР. 
 

 
Посторил е сграда, като не е уведомил на най-
ранен етап РИОСВ Плевен, за инвестиционото си 
намерение по реда на чл.10 от Н-ба за усл. и реда 
за  
извършване на ОС 

 
Иван Георгиев Алексиев 
 
 
 

 
300 лв. 

 
Чл Чл.31,ал.1 и ал.2 
във връзка с чл.31а 
от ЗБР. 
 

 
Посторил е сграда, като не е уведомил на най-
ранен етап РИОСВ Плевен, за инвестиционото си 
намерение по реда на чл.10 от Н-ба за усл. и реда 
за  
извършване на ОС 

 
EТ "Стелиян 
Пейковски" – мебелно 
производство 
 
 

 
500 лв. 

 
чл.104в ЗУО 

 
Не е представил  в РИОСВ Плевен, документи в 
изпълнение на предписания, дадени на основание 
чл.93, ал.4 от ЗУО 

 
 
 
 
 


