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

На проверените 77 обекта са направени 83 проверки  и са дадени 88 предписания.  

От тях: 

• Комплексни проверки по контролна дейност – 7 бр, на които са дадени 49 предписания. 

• Направени  проверки по комплексно разрешително на 2 обекта, дадени 4 предписания. 

• Съвместни проверки на  4 бр. обекти. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На проверените 27 обекта са направени 29 проверки, дадени са 19 предписания. 

От тях по жалби – 2 проверки; по сигнали – 9 проверки; по писма на МОСВ – 2 бр. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
  
Контрол върху качеството на атмосферния въздух. 
Във връзка с текущата оценка на КАВ:  

- Изготвена е месечна справка за концентрациите на ФПЧ10 в АС Плевен, Ловеч и Никопол за месец 

април 2011 г. Справката е представена в МОСВ и ИАОС. 

- На Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен е публикувана 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.: 

- Анализирани и утвърдени са 6 бр. доклади за месец април 2011 г. от проведени СНИ на 

"Топлофикация - Плевен" ЕАД и "Златна Панега Цимент" АД.  

- Утвърдени 4 бр. доклади за резултати от извършени СПИ.  

 

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух и 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;  

 

- Участия в 2 бр. проверки по спазване на условия по компонент "въздух" по КР; 

- Участие в 6 бр. комплексни проверки на обекти без КР   

- Участие в извънредни планови проверки на обекти, разположени в защитена местност 

- Проверки във връзка с постъпили сигнали, по компонент "Въздух" и"Шум" - 1 бр. 

 

По прилагане на Наредба №7 от 21 Окт.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични 

съединения при употреба на разтворители: 

- Проверка на допълнени и коригирани по предписания Планове за управление на разтворителите. 

Подготовка на Решенията за утвърждаването на представените ПУР ( 14 бр.) 

- Подготовка на данните за  информационната система на ИАОС за 70 бр. оператори на инсталации. 

- Участие в 3бр. КПКД по спазване условията на Наредба №7 / 21 Окт. 2003г.  

- Подготовка и провеждане на  1 бр.КПКД по спазване условията на Наредба №7 / 21 Окт. 2003г. 

-  2бр.планови проверки по спазване условията на Наредба №7 / 21 Окт. 2003г. 

- 1бр. планова проверка по спазване условията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ 



 

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

- Проведени са 2 бр.планови проверки с контролно измерване на шум от РЛ - Плевен. 

- Проверени са условията по фактор "шум" при бр. проверки на обекти с КР, в рамките на 

комплексните проверки. 

- Анализирани са 7 бр. контролни планови измервания на шум в околната среда. До проверените 

обекти са изпратени писма със заключения за резултатите от проведените измервания. 

 
Направление Води: 

Изготвена е информация за обекти заустващи в градска канализация за населени места с над 2 000 

жители. 

 
Направление ОХВ и оценка на риска: 
1.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 2 

предписания.Операторите спазват необходимите организационни и технически мерки на обекта по  

прилагането на СУМБ. 

 

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

контрол на 8 обекта, дадени 19 бр. предписания 

 ( от които КПКД на 5 обекта, 15 предписания ). 

При извършения контрол  по Регламент 1907/2006  и по изпълнения на задължения за 

нотификация по Регламент (ЕО) 1272/2008 не са установени нарушения, налагащи прилагането на 

административно наказание или прилагане принудителна административна мярка.  

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

Не е установено неспазване на законодателството по химикали. 

 
Направление Управление на отпадъците: 

Въведено е в експлоатация Регионално депо Ловеч, което съгласно НПУДО ще приема генерираните 

отпадъци от територията на общини Ловеч, Летница и Угърчин. Издадени са Заповеди № РД 0192, № 

РД 0193, № РД 0194 / 25.05.2011г на Директора на РИОСВ Плевен за преустановяване експлоатацията 

на съществуващите общински депа в Летница, Ловеч и Угърчин. Същите са връчени на собствениците 

на депата. Проектите за рекултивация на общинските депа са представени в МОСВ за кандидатстване 

за финансиране, съгласно ПМС № 209/ 20.08.09г. 

 

Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
Установено е находище на защитения вид червено усойниче (Ehium russicum) в ливади в община 

Ловеч. 

 
 

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

 

Наказателно 

постановление 

лв. 

Обект Причина 

1000 лв. “ВЕКО”ЕООД Заустване на отпадъчни води в превишение на нормите за 

водоизточника р.Видима 

1400 лв. Община Кнежа Изхвърляне на отпадъци, събирани от общината, на 

неразрешени за целта места 

 

 

 


