
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец март 2011 г. 
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ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На проверените 75 обекта са направени 86  и са дадени 95 предписания.  

От тях: 

• Комплексни проверки по контролна дейност – 7 бр, на които са дадени 27 предписания. 

• По ОВОС са направени 2 комплексни проверки, дадено 1 предписание. 

• Направена  проверка по комплексно разрешително на 1 обект, дадено 1 предписание. 

• Съвместни проверки на  6 бр. обекти. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На проверените 30 обекта са направени 34 проверки, дадени са 14 предписания. 

От тях по жалби – 1 проверка; по сигнали – 8 проверки; по писма на МОСВ – 6 бр. 

Направени извънредни комплексни проверки по контролната дейност – 3 бр., на които са дадени 4 предписания. 

 

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

- Приключи разработването на актуализирана програма по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ на Община 

Плевен. Програмата е съгласувана от РИОСВ - Плевен и от МОСВ и е внесена в общински съвет за 

приемане. В напреднал стадий е разработването на програмата на Община Ловеч. Извършено е 

моделиране на дисперсията на ФПЧ10 и се изготвя окончателен вариант на програма, който ще е готов 

до 15.04.2011 г. 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 изготвяне на актуализирана програмата на Община 

Никопол е до 15.06.2011 г. 

- Извършена бе проверка на местоположението на всички пунктове за мониторинг от 

Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух (НАСККАВ) на 

МОСВ на територията на РИОСВ - Плевнен. Всички автоматични станции отговарят на изискванията 

по Приложение № 6 към чл. 11 от Наредба № 12 от от 15.07.2010 г.  

- Във връзка с прилагането на Наредба № 10 от 06.10.2003 г. е утвърден доклада 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. Срока за представяне на годишен съгласно раздел Б 

към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 10 е до 31.03.2011 г. 

- 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. Утвърдени са всички представени доклади за резултати от извършени СПИ от оператори 

на територията на РИОСВ – Плевен. 

- Проверка и обработка на представените  до момента информации за вложените количества 

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

- Проверка и обработка на представените  до момента 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. 

- Планови проверки на обекти подлежащи на контрол по спазване изискванията на Наредбата 

по чл.11а от ЗЧАВ във връзка с изтичане на гратисният период  за продажба на продукти произведени 

преди 31.01.2010г. и неотговарящи на нормите за съдържание на ЛОС влезли в сила след 1.01.2010г. 



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

на нивата на шум в околната среда 

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

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

дадане на 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; 

- Обработване, систематизиране и анализиране на годишни отчети на физически и юридически 

лица и обратка на данните в обощен годишен отчет за МОСВ по чл. 15, ал. 3 от Наредба за 

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

нарушават озоновия слой и чл. 40, ал. 3 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на 

Регламент(ЕО)№842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. 

 

Направление Почви и Земни недра: 
Участие в съвместни проверки на кариери за инертни материали, а също така и добив на 

инертни материали от динамични запаси от реките съгласно Заповеди на областните управители на 

област Плевен и област Ловеч, в изпълнение на Заповед №Р-23/10.02.2011 г. на Министър-

председателят на Р България. 

 

Направление Води: 
Извършен е анализ и са въведени в базата данни информационните карти за обекти по Заповед 

на МОСВ РД №382. 

Извършен е анализ на резултатите от мониторинга на обектите включени в НСМОС. 

Извършен е анализ на докладите на операторите с разрешителни за заустване.  

Взето е уастие в работна среща по проблемите за въвеждане na ПСОВ Ловеч в експлоатация. 

Заложените по плана за проверка през първо тримесечие обекти са проверени. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
Прилагане на Регламент 1907/2006 (REACH)  и Регламент (ЕО) 1272/2008:   

Направен е контрол относно извършена същинска регистрация до 30.11.2010г. по Регламент 1907/2006 

и нотификация по Регламент (ЕО) 1272/2008. Проверени са производството, вноса, употребата и 

съхранението на химични вещества и смеси и наличието на актуални ИЛБ и достъпа на работещите до 

тях. Проверени са 10 броя обекта, дадени са 7 предписания (във  шест от десетте обекта е извършена 

проверка и по Регламент 1272/2008 и са дадени 5 предписания). Изпълнили задълженията си фирми на 

територията на РИОСВ Плевен, за извършване на  същински регистрации на вещества по Регламент 

REACH през 2010 г. на първия етап са 4 дружества, регистрирани са общо 9 броя вещества. Не е 

установено неспазване на законодателството. 

• Прилагане на Регламент 648/2004 г.- 1 проверка , 1 предписание. 

• Прилагане на нормативната уредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 

ограничаване на последствията от тях.   

През март е извършен контрол на 2 обекта с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС и са дадени 3 

предписания. 

Изготвени са  4 броя доклада до Дирекция ПД на МОСВ и до Директора на РИОСВ- Плевен, относно 

извършените проверки от комисия чл. 157а от ЗООС. 

 Направени са 2 броя извънредни проверки в обект “Лесопласт” АД, гр. Троян, във връзка с Решение 

01-62/2011г. на Министъра на околното среда и водите за изменение на Разрешително №62/2007г.  

 По Заповед РД 0088/18.03.2011 на Директора на РИОСВ9 Плевен  е приложена принудителна 

административна мярка от РИОСВ- Плевен по реда на глава 10 от ЗООС, изразяваща се в спиране от 

производствена дейност и пломбиране на неизползвани резервоари на “Лесопласт” АД, гр. Троян,  

 

Направление Управление на отпадъците: 
На основание заповед на МОСВ изх. № 05-08-1511/07.03.2011 са извършени 3 броя проверки 

на съоръжения за третиране на излезли от употреба гуми във връзка с прилагане на  законодателството 

по опазване чистотата на атмосферния въздух, опасни химични вещества и управление на отпадъците. 



Две от проверените фирми са на различен етап от реализация на инвестиционно предложение 

"Пиролиза на гуми", не са въведени в експлоатация. "Златна Панега цимент" АД извършва изгаряне на 

излезли от употреба гуми с оползотворяване на енергията за производствени нужди. 

 

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. 4 от проверките 

са извършени през месец март. Обектите се проверяват по отношение спазване законодателството по 

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

отпадъци. 

 

 
 

Съставени наказателни постановления за месец март 2011 г. в РИОСВ - Плевен: 

 
Наказателно 

постановление 

лв. 

Обект Причина 

250 лв. Цветан Наумов 

Цветков 

Неизпълнение на предписание за почистване на терен в 

защитена територия 

500 лв. “Премиер Пл” АД Неизпълнение на предписание, дадено по чл.93, ал.4 от 

ЗУО 

200 лв. Росен Алексиев 

Даскалов 

Като ръководител на обект с неподвижен източник на 

емисии, не е осигурил измерване на същите емисии 

1000 лв. “Белсма 

Фърничър”ЕООД 

 Неизпълнение на предписание, дадено по чл.93, ал.4 от 

ЗУО 

2000 лв. “Унипос”ООД Не е извършена класификация на отпадъците, образувани в 

резултат на дейността на дружеството 

500 лв. ЕТ”Цветомир 

Цанов” 

Неизпълнение на предписание, дадено по чл.93, ал.4 от 

ЗУО 

500 лв. “Агроком 

Инвест”ЕООД 

Неизпълнение на предписание, дадено по чл.93, ал.4 от 

ЗУО 

 

 

 

 

 


