
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
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ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На проверените 72 обекта са направени 78 проверки  и са дадени 84 предписания.  

От тях: 

• Комплексни проверки по контролна дейност – 5 бр, на които са дадени 23 предписания. 

• Направени  проверки по комплексно разрешително на 2 обекта, дадени 3 предписания. 

• Съвместни проверки на  5 бр. обекти. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На проверените 20 обекта са направени 21 проверки, дадени са 20 предписания. 

От тях по жалби – 1 проверка; по сигнали – 11 проверки; по писма на МОСВ – 2 бр. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 
Контрол върху качеството на атмосферния въздух. 

- Във връзка с управлението на КАВ: Приключи разработването на актуализирана програма по 

чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ на Община Плевен. Програмата е приета от общински съвет на 28.4.2011 г.; 

Представен е предварителен проект на програма на Община Ловеч. Предстои съгласуване на 

съдържанието на програмата и изготвяне на окончателен вариант, който ще се внесе в общински 

съвет; За Община Никопол е сключен договор с независими експерти за актуализиране на програмата 

от 2007 г. Изготвена и предоставена е цялата наличната информация за КАВ, необходима за 

актуализиране на програмата. Крайния срок за представяне на готова - актуализирана програмата на 

Община Никопол е до 15.06.2011 г.; 

 

- Във връзка с текущата оценка на КАВ: От началото на годината до момента са изготвени 4 бр. 

месечни справки за концентрациите на ФПЧ10 /за МОСВ и ИАОС, публикува се в Интернет/; 

Изготвена е тримесечна справка за нивата на полициклични ароматни въглеводороди /ПАВ/. /за 

МОСВ и ИАОС/; Изготвени са 2 тримесечни доклад по обслужване на съвместна българо-румънска 

система за мониторинг на КАВ по Долен Дунав - за района на гр. Никопол /за МОСВ и ИАОС, 

публикува се в Интернет/; Изготвен е шестмесечен доклад за КАВ - за неотоплителен /зимен/ период, 

за района на гр. Плевен. /за МОСВ и ИАОС/.  

 

- Във връзка с прилагането на Наредба № 10 от 06.10.2003 г. е утвърден доклад по чл. 14 и чл. 

15 от Наредба № 10 от 2003 г., за второ полугодие на 2010 г. и доклад за резултати от проведени СПИ 

на “Топлофикация – Плевен” ЕАД, гр. Плевен. Представен е годишен доклад съгласно раздел Б към 

чл. 28, ал. 2 от Наредба № 10. Всички доклади са утвърдени и са представени в МОСВ. 

 

- Във връзка с прилагането на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. са анализирани и утвърдени 

месечните доклади от провеждане на СНИ на "Топлофикация - Плевен" ЕАД и "Златна Панега 

Цимент" АД. Операторите са представили в установения срок (до 30.03.2011 г.) годишни доклади за 

извършените СНИ за 2010 г., които предстои да бъдат утвърдени; През м. април да утвърдени 4 

доклада за резултати от извършени СПИ. Не са провеждани контролни измервания. 

 

- Проверка и обработка на представените   информации за вложените количества органичен 

разтворител за 2010г.  от задължените по Наредба №7 от 23 Окт.2003г. оператори. 



- Проверка и обработка на представените  Планове за управление на разтворителите  за 2010г. 

от оператори  задължени по Наредба №7 от 23 Окт.2003г. 

- Проверка и обработка на представените  до момента Информации за пуснати на пазара 

продукти за нанасяне на покрития за 2010г. от оператори  задължени по Наредбата  по чл.11а от ЗЧАВ. 

-Подготовка на данните за  информационната система на ИАОС съгл.изискванията  чл.10 от 

Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени 

бои, лакове и авторепаратурни продукти. 

-Подготовка на данните изисквани от РИОСВ-Плевен във връзка с докладване до ЕК  по 

прилагането на Директива 200442/ЕО транспонирана в българското законодателство от Наредбата по 

чл.11а от ЗЧАВ и Наредба №7/21 окт.2003г. 

- Участие в комплексни проверки на леярни по спазване изискванията  на  Наредба №1 от 27 

Юни 2006 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата от обекти и 

дейности с неподвижни източници и Наредба №7 от 21 Окт.2003г. за норми за допустими емисии на 

летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резулттат 

на употребата на разтворители в определени инсталации. 

 

- Планови проверки, съвместно с ИАОС - РЛ Плевен, за провеждане на контролен мониторинг 

на нивата на шум в околната среда - 2 бр. промишлени обекти. 

 

- Участие в извънредни комплексни проверки на обекти, извършващи дейности по леене на 

метали - актуализиране са източниците на шум в околната среда и местата на въздействие на шума, 

дадени са предписания за провеждане на СПИ на показателите за шум в околната среда. 

- Планови проверки на обекти във връзка с прилагане Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за 

допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, Наредба за установяване на 

мерки по прилагане на Регламент(ЕО)№ 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой 

и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО)№842/2006 относно някои 

флуорирани парникови газове; 

 

- Проверки във връзка с постъпили сигнали, по компенент "въздух" - 2 бр. 

 

Направление Води: 
Информационните карти за обектите по заповед РД № 382 са изпратени в ИАОС 

Протоколите за обектите по Заповед РД № 382 за първо тримесечие са обработени и изпратени в 

ИАОС. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
• Прилагане на нормативната уредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 

и за ограничаване на последствията от тях:   

Извършен е контрол на 2 обекта с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС и са дадени 7 

предписания. При  проверката в  Петролна база Левски с оператор Литекс АД се установи, че 

операторът спазват частично необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка  

с  прилагането на СУМБ , поради което РИОСВ даде за изпълнение 6 бр. предписания.  

При проверката  по разрешително по чл.104 от ЗООС на Газтрейд Плевен ООД   се констатира, че не е 

въведена в експлоатация  складовата база за петролни продукти /пропан бутан и течни горива/. Със  

Заповед  РД 0134/12.04.2011г. на Директора на РИОСВ Плевен  е приложена принудителна 

административна мярка  по реда на глава 10 от ЗООС, изразяваща се в спиране от производствена 

дейност и пломбиране на неизползвани резервоари на Рафинерия Плама АД,  във връзка с издадено 

разрешително по чл.104 на ЗООС. 

• Прилагане на Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008  –извършен 

контрол на 5 обекта, дадени 9 бр. предписания (участия в КПКД на 4 обекта, 8 

предписания). 

Проверени са производството, вноса, употребата и съхранението на химични вещества и смеси и 

наличието на актуални ИЛБ и достъпа на работещите до тях.Извършен е контрол  по Регламент 

1907/2006  и по изпълнения на задължения за нотификация по Регламент (ЕО) 1272/2008.  

Не е установено неспазване на законодателството по химикали. 

 

 



Направление Управление на отпадъците: 
В изпълнение на Заповед на МОСВ № РД-184/19.03.2011 са организирани 9 комплексни проверки на 

леярни, намиращи се на  територията, контролирана от РИОСВ Плевен. 5 от проверките са извършени 

през месец април. Обектите се проверяват по отношение спазване законодателството по опазване 

чистотата на атмосферния въздух и водите и по отношение на факторите ОХВ, шум и отпадъци. 

 

Направление Превантивна дейност: 
Направена е проверка по документи на "Биа Ресурс" ЕООД. Констатирано е, че инвестиционното 

предложение не е реализирано. 

 

Приложена е принудителна административна мярка – пломбиране на рингова пещ за производство на 

керамични продукти чрез изпичане на площадката в с. Асеновци, общ. Левски, съгласно издадено КР. 

Мярката се налага във връзка с бъдеща промяна в работата на инсталацията, попадаща в т. 3.5 на 

Приложение 4 от ЗООС до издаване /актуализиране/ на КР. 

 

 
 

 

 

 

 

 


