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

През м. март  РИОСВ Плевен е направил 116 проверки на 114 обекта,  дадени 154 предписания. 

Издадена принудителна мярка - заповед за спиране на въжена линия. 

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 67 обекта са направени 67 планови проверки  и са дадени 106 предписания.  

От тях: 

• КПКЗ  – на “Нора”АД; 

• Комплексна проверка по контролната дейност  – 14 бр. на: Ансда ЕООД - гр. Кнежа, Олива АД  гр. Кнежа, 

Диди 94 - Диан Димитров ЕТ, Вектор ООД Троян, ПСБОВ гр. Априлци, Автотехника ПМ ЕООД, Боряна АД Ч. 

Бряг, Милкана ООД гр. Плевен, Арсис ЕООД гр. Плевен, Малтери суфле България ЕООД, Метаком СЛЗ АД гр. 

Плевен, МБАЛ Ч.Бряг, Полихим ойл гр. Луковит, Полихим СС ЕООД гр. Луковит. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 48 обекта са направени 49 извънредни проверки, дадени са 48 предписания. 

От тях: 

• по сигнали – 6 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 14 бр. 

• по последващ контрол – 3 бр. 

• комплексна проверка по контролната дейност  – “Метаком СЛЗ Инвест АД гр. Плевен”. 

• КПКЗ  – на “Трояинвест” ООД с. Баховица; 

• По заповед на Областен управител на област Плевен и по Постановление от Окръжна прокуратура 

Ловеч – 7 бр. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
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 на Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен на графична и таблична информация и 

сравнителен анализ  за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен. 

- Участие в работна среща на МОСВ на 19.03.2012 г. за обсъждане текущото изпълнение на 

Общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ 

- Изготвени и изпратени 2 бр. писма – до общини Плевен и Ловеч с искане за незабавни мерки 

за намаляване на прахови емисии  

- Утвърден доклад по Наредба № 10 за ГГИ на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД за ІІ 

полугодие на 2011 г.  

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

- Анализирани са 5 бр. месечни доклади от проведени СНИ на "Златна Панега Цимент" АД и 

"Топлофикация - Плевен" ЕАД. 

- Анализирани са и предложени за утвърждаване 3 бр. доклади за резултатите от СПИ; 

 - Утвърдени 3 бр. пробовземни точки на РУБИН АД – Плевен 

Участие в 2 бр. работни срещи с представители на оператори за изпълнение на условия по част 

въздух в КР - ЛЕСОПЛАСТ АД и РУБИН АД. 

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

Предложени за утвърждаване 2 бр. Планове за управление на разтворителите; 

Проверка и анализ на информации за годишната консумация на орг.разтворител през 2011г. на 

15 оператори; 

 3 бр. планови проверки  на обекти с дейности от обхвата на Наредба 7/2003г. 

 - Боряна АД- един участък за хим.чистене във предприятие за трикотаж; 

 - Ансда ЕООД - предприятие за екстракция на слънчогледово олио; 

 - Елита ООД  - предприятие от обхвата на Наредба 7/2003г. с консумация под ПСКР; 

Проверка и анализ на годишна информация за пуснати на пазара количества продукти за 

нанасяне на покрития за 5 бр. производители и вносители; 

 7 бр. проверки по спазване условията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в т.ч. 

 - 2бр. производители - Арсис ЕООД и ВЕКТОР ООД; 



 - 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 - Автотехника ПМ ЕООД; 

- Обработени годишни отчети на 191 операторана оборудване и дейности, подлежащи на 

контрол по Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005 и Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842 

 - Изготвен обобщен годишен отчет за МОСВ  за използваните флуорираните парникови газове  

и озоноразрушаващи вещества на територията на РИОСВ-Плевен за периода 01.01.2011 - 31.12.2011  

Санкции по чл. 69 ЗООС 

- Съставена 1 бр. текущя санкция на Метаком СЛЗ Инвест АД 

- Съставен 1 бр.Констативни протоколи и Предложения за налагане на санкции по чл.69 от 

ЗООС:  

“БАЛКАН ПАРКЕТ” ООД с. Българене (в отсъствие на  нарушителя) за превишена норма за 

въглероден оксид 

- Покана за явяване за подписване на констативен протокол за превишени НДЕ на прах по чл. 

69 от ЗООС на ФУРАЖНИ ХРАНИ ООД 

 

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

ЗЗШОС: 

Анализ на 2 бр. Годишни доклади за изпълнение на дейности с КР - част шум: Рег. Депо Троян 

и Пилигрим 67 ЕООД. 

Участие в КП на  “Милкана” ООД с контролен мониторинг на шум от РЛ – Плевен. 

 

Направление Води: 
През месец март са извършени 4 броя планови проверки при които са направени 5 броя 

предписания. 

Плана за контролната дейност за първо тримесечие е изпълнен. 

Извършени са 3 броя извънредни проверки за актуализиране санкции на обекти при които 

показателите на анализираните отпадъчни води превишават заложените пределно допустими 

концентрации. 

Обработени са представените  информационните карти от обекти с над 100 м3 на ден. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
Извършени са планови проверки на 12 обекта, 12бр. предписания по законодателството по 

химикали, от които контрол по изпълнение на условия в разрешително по чл.104 от ЗООС на 2 обекта 

и участие в КПКД - 8 бр. обекти.  

Контрол по Регламент REACH: проверени са  3бр. производители на химични вещества, 1 

вносител, 7 потребитела по веригата за задължения за изготвяне на ИЛБ по Регламент 453/2010, за 

регистрация 2013г .Извършен е и контрол за наличие на вещества от Приложение 14 на REACH. Не са 

констатирани съществени нарушения, дадени са предписания за коригиране и съставяне на ИЛБ на 

смеси по формата на Регламент 453/2010 както и за установяване на регистрационен статус на 

химично вещество. 

Контрол по Регламент 648/2004 относно детергентите- проведена е проверка, съгласно 

указанията  по Заповед на МОСВ и МЗ на 1 обект, вносител и пускащ на пазара на почистващи 

препарати и автокозментика. 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 7 бр. проверени обекта. 

Контрол по изпълнение на условия в издадени разрешителни по чл.104 от ЗООС- 2 бр. обекта, 4 

бр. предписания 

Петролна база Сомовит с нисък рисков потенциал- не е възстановила дейност през периода 

2011- март 2012г. На територията на площадката не е въведено в експлоатация технологичното 

оборудване и няма промяна в количеството на останолото от 2008г. съхранявано  гориво (газьол). 

Дадени са предписания за почистване на района от растителността  и обозначаване със знаци на ПБ 

уреди. 

Газохранилище Литекс- с нисък рисков потенциал- операторът спазва СУМБ, провежда 

периодичен превантивен мониторинг на техническото състояние на съоръженията и предвидените 



обучения и курсове в Плана за обучение за 2011г/2012г. Дадено е предписание за ИЛБ на пропан- 

бутан по формата на Регламент 453/2010г. 

Взето е участие в международен проект за съвместен мониторинг на риска при извънредни 

ситуации в трансграничния регион на река Дунав, проведен 26-30.03.2012г в гр. В. Търново. 

 
Направление Управление на отпадъците: 
Извършени са 15 бр. проверки на търговски обекти, съгласно чл.1а от Наредба за реда и размера 

за заплащане на продуктова такса. При проверки на малки търговски обекти - на територията на 

РИОСВ - Плевен не е установено наличие на торбички - тип потник - с дебелина под 15 микрона.  

Извършени са 5 броя проверки на място на дружества, вносители на ЕЕО и батерии и 

акумулатори. Дадени са предписания за заплащане на продуктови такси и лицензионни 

възнаграждения за вноса, за регистрация в регистрите на ИАОС и за разполагане на съдове за обратно 

приемане на отпадъци от НУБА и ЕЕО в търговските обекти. 

Извършени са 8 бр. проверки по § 18, ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗУО, както и 2 бр. проверки на 

лица, неподали заявление по § 18, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО. 

 

Комплексни разрешителни: 
- Извършена планова проверка на инсталация за производство на метилови естери в "Нора "АД. 

Операторът декларира,че инсталацията не осъществява дейност от юли 2007г.Съставен  е констативен 

протокол и е издадено едно предписание. 

- Извършена извънредна проверка на промишлена инсталация за интензивно отглеждане на 

свине в Трояинвест ООД с. Баховица  .  

- Преглед на постъпващи годишни доклади. 

 
Направление Превантивна дейност: 

През месец Март, 2012 г. са разгледани общо 72 бр. уведомления за инвестиционни предложения (ИП) 

от общо 165 от началото на 2012 г. По 21 бр. уведомления, възложителя е информиран за 

необходимите действие по глава шеста от ЗООС (съвместена процедура по ЗООС и по Закона за 

биологичното разнообразие) – 19 бр. подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, 2 бр. на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. По 45 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.  

Прекратени са 6 бр. съвместени процедури по глава шеста от ЗООС и по ЗБР, в т.ч. 4 бр. на етап – 

уведомяване и 1 бр. на етап искане за преценяване необходимостта от извършване на ООВС. 

През месец март 2012 г. са постъпили 7 бр. нови искания за преценяване на необходимостта от ОВОС 

(няма искания за преценяване необходимостта от ЕО). Издадени са 9 бр. решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, и 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от ЕО.  

Издадено е 1 бр. решение по ОВОС за ИП “Преустройство и модернизация (в т.ч. доставяне на 

оборудване) за съществуваща ферма за отглеждане на 144000 бр. птици (бройлери) в ПИ № 189004, 

местност "Селището", землище на с. Петокладенци, община Белене, област Плевен” (второ решение 

по ОВОС от началото на 2012 г.). Няма други становища по ЕО (от началото на 2012 г. има 1 

становище по ЕО). 

 
Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
През месец март в РИОСВ - Плевен има постъпили 127 горскостопански програми и план-

извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта. 

 

Направление Почви: 
Извършени 7 извънредни проверки на  складове за съхранение на негодни и излезли от 

употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) чрез участия в 2 комисии, назначени със заповед на 

Областен управител на област Ловеч и Областен управител на област Плевен (по писмо от МОСВ, изх. 

№ 08-00-900/02.03.2012 г.) и чрез участие в комисия по Постановление от Окръжна прокуратура (ОП)-

Ловеч от 06.03.2012 г. /преписка № 440/2012 г./. 

 

 



Съставени наказателни постановления  в РИОСВ - Плевен: 

 
“Рубин”АД,гр.Плевен Чл.125, ал.1, т.2 от 

ЗООС 

Като оператор на КР№127-Н1/2010г., не е изпълнил 

условия 9.6.1. и 11.1.2. от същото КР. 

“Златна Панега 

Цимент”АД, с.Златна 

Панега, 

общ.Ябланица 

Чл.106, ал.1, т.1 от ЗУО Дружеството е предало отпадъци на лице, което не 

притежава документ по чл.12 от ЗУО за конкретния 

отпадък със съответния код съгласно Наредба №3 за 

класификация на отпадъците. 
 


