
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец юни 2011 г. 

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На проверените 85 обекта са направени 103 проверки  и са дадени 122 предписания.  

От тях: 

• Комплексни проверки по контролна дейност – 3 бр, на които са дадени 8 предписания. 

• Направени  проверки по комплексно разрешително на 3 обекта, дадени 4 предписания. 

• Съвместни проверки на  14 бр. обекти. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На проверените 38 обекта са направени 41 проверки, дадени са 23 предписания. 

Направена е извънредна комплексна проверка по контролната дейност на ЕТ Явор Стандарт-Васил Главански, 

във връзка със Заповед от МОСВ. 

Извънредна проверка по КПКЗ на Феникс Иверс ООД беше направена във връзка с установяване дали 

дейността от производствената площадка попада в Приложение  № 4 на ЗООС. 
От тях по сигнали – 5 проверки; по писма на МОСВ – 1 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 май 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. 

- Анализирани са получените регистрационните карти от големи неподвижни източници на 

емисии, от 8 бр. оператори 

- Изготвен е отговор във връзка с постъпил от НПО сигнал за разпространение на остра, 

задушлива миризма в гр. Никопол, в сутрешните часове на 23.06.2011 г. Установено е еднократно 

превишение на средночасовата НДЕ за NO2 в 8:00 ч. астрономическо време (1,21 пъти над НДЕс.ч.). 

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

- Анализирани и утвърдени са 13 бр. годишни доклади за 2010 г. от проведени СНИ на 

"Топлофикация - Плевен" ЕАД, "Златна Панега Цимент" АД, "Холсим" Ад - завод Плевен. 

- Изпратено е писмо до "Златна Панега Цимент" АД за допълване на годишен доклад за 

проведените СНИ през 2010 г. на Пещ № 4. 

 

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;  

По прилагане на Наредба №1 от 27.06.2005 г. - Съставена санкция на "Звезда" АД - Д. 

Митрополия за превишени норми на допустими емисии на вредни вещества - прах и въглероден оксид, 

изпускани в атмосферния въздух за периода 17 януари-13 юни 2011 г.. 

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

- Участие в 3 бр. комплексни проверки на обекти без КР                                               

 

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

органични съединения при употреба на разтворители: 

- Съставени  актове за установяване на административно нарушение 3 бр. 

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

-  4 бр. планови проверки на обекти с консумация на ОР под ПСКР, за отчетност по чл. 20, ал.8 

на Наредба №7 / 2003г., 

   в т.ч. 2 бр. участия в КПКД 



-  3 бр. индивидуални планови проверки по спазване условията на Наредбата по чл.11а от 

ЗЧАВ; 

-  2 бр. утвърдени доклади от СПИ ("Новема", "Тоникс - 96") 

 

Издадени са общо 39 бр. предписания по компонент "въздух", в т. число: 

- 1 бр. предписание за монтиране на пробовземна точка по чл. 12 от Наредба № 6/27.06.1999 г. 

- 3 бр. предписания за провеждане СПИ на емисии от неподвижни източници 

- 3 бр. предписания за представяне на информация за годишната консумация на органични 

разтворители за дейности в обхвата на  

Наредба № 7/21.10.2003 г. 

- 1 бр. предписание за представяне на информация за пуснати на пазара продукти за покрития  

от обхвата на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ, прил.№3; 

- 21 бр. предписания по прилагане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на 

Регламент ЕО № 1005/2009 г. и Регламент ЕО № 842/2006, а именно: 

- 10 бр   да се поставят на всички хл. инсталации табелки по образец - чл. 7, пр-е № 3 на 

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент ЕО № 1005/2009 г; 

- 6 бр.  да се направи проверка за пропуск на хл. агент и при необходимост да се извърши 

ремонт; 

- 4 бр. за нови инсталации операторът да създаде  досиета и да се представят за проверка; 

- 1 бр. за получаване на нов документ за правоспособност по Наредба за установяване на мерки 

по прилагане на Регламент ЕО № 842/2006 

- 4 бр. предписания за предприемане на мерки за привеждане в съответствие с емисионни 

норми; 

- 2бр. предписания за представяне на справки за отработени часове на съоръжения, които при 

работата си превишат емисионни норми; 

- 1бр. предписание за изтегляне от продажба на продукти от обхвата на Наредбата по чл.11а от 

ЗЧАВ, несъответстващи на нормите за съдържание на ЛОС; 

- 1 бр.предписание за забрана за пускане на пазара на продукти от обхвата на Наредбата по 

чл.11а от ЗЧАВ, несъответстващи на нормите за съдържание на ЛОС; 

- 1бр. предписание за коригиране на етикети на продукти от обхвата на Наредбата по чл.11а от 

ЗЧАВ в съответствие с прил. №5 от нея; 

- 1 бр. предписание за уведомяване на РИОСВ-Плевен за съществена промяна в инсталация от 

обхвата на Наредба№7/21.10.2003 г. в рамките на ПУР 2011г. 

 

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

- Проведени са 8 бр.планови проверки с контролно измерване на шум от РЛ - Плевен, в т. число 

2 бр. участия в КПКД. 

- Извършена е 1 бр. извънредна проверка (по сигнал) с контролно измерване на нивата на шум в 

околна среда от РЛ - Плевен. 

- Проверени са условията по фактор "шум" при бр. проверки на 2 бр. обекти с КР, в рамките на 

комплексните проверки. 

Издадени са общо 3 бр. предписания по фактор "шум", в т. число: 

- 2 бр. предписания за представяне в РИОСВ - Плевен на план-скица на промишлен обект с 

обозначени основни източници на шум 

- 1 бр. предписание за провеждане на СПИ на шум в околна среда. 

 
Направление Води: 
През месец юни контролната дейност в областта на ползването и опазването на водните ресурси 

бе насочена към проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни за заустване на 

отпадъчни води и на условията в издадените комплексни разрешителни. 

Извършени са 5 броя извънредни проверки и е дадено едно предписание. 

Взето е участие в провеждане на два броя комплексни проверки по контролна дейност и 7 броя 

на обекти с КР. 

Взето е участие в провеждане на два броя Държавни приемателни комисии на обекти с акцент 

опазване водите. 

Извършени са 13 броя планови проверки при които са издадени 19 броя предписания, като -

основния акцент в предписанията е за редовното представяне на резултатите от провеждания собствен 



мониторинг и за правилна експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения и 

канализационна мрежа.   
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- Петролна база 

Плевен и Петролна база Сомовит с оператор Нафтекс Петрол ЕООД, гр. Варна и са дадени 6 

предписания . 

На 03.06.2011 г., при проверката на Петролна база Плевен се констатира неспазване на  Условие 

19 от решение №01-15/2010 г. за изменение на Разрешително за изграждане и експлоатация № 15/2006 

г., а именно в срока до 3 месеца (декември 2010г.) операторът не е внесъл искане за становища и не е 

получил същите от община Плевен и съответните компетентни органи, относно необходимостта от 

изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване на работещите и засегнатото 

население в района на предприятието в случай на възникване на аварийни ситуации, съгласно 

изискванията на  Условие 19. Операторът подлежи на административно наказание по чл.166а, ал.2 

(глоба/имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.) за което ще бъде съставен акт за 

установяване на административно нарушение. На Петролна база Плевен са дадени 2 предписания за 

изпълнение за следните несъответствия - нямат актуализиран Вътрешния авариен план, съгласно 

чл.35, ал. 1 ,т. 10 от Закон за защита при бедствия и нямат предоставени от  доставчиците на дизелово 

гориво, автомобилен бензин и газьол информационни листи за безопасност, изготвени съгласно 

Приложение I на Регламент (ЕО) 453/2010г. 

При проверката на Петролна база Сомовит представителя на оператора декларира, че след 

извършената проверка на 09.06.2010г. по изпълнение на условията в Разрешително № 43/2007 на 

територията на Петролна база Сомовит не е възстановена дейността на петролната база. Констатирани 

са следните несъответствия за които са дадени 4 предписания- няма актуализира Вътрешния авариен 

план, съгласно чл.35, ал. 1, т. 10 от ЗЗБ и актуализирано   противопожарно досие , съгласно Наредба № 

I-209/22.11.2004 г. 3не е почистен и поддържан входящия ведомствен път и територията на базата от 

суха трева и растителност. 

2. Прилагане на Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008  – извършен контрол на 3 

обекта, дадени 9 бр. предписания 

 ( от които КПКД на 2 обекта, 7 предписания ). 

Извършен е контрол по  Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 на производител на 

калциев дихидроксид (гасена вар)  ЕТ "Тодор Петков- ТИП 24", гр. Червен бряг. При проверката се 

установи , че фирмата не е извършила нотификация в ЕСНА на предварително регистрираното и 

пускано на пазара опасно вещество калциев дихидроксид, с което фирмата не е изпълнила 

задължението за нотифициране, съгласно чл.40 от Регламент 1272/2008.  ЕТ "Тодор Петков- ТИП 24" 

подлежи на административно наказание по чл.35, ал.3, т.2 от ЗЗВВХВС (глоба/имуществена санкция в 

размер от 5 000 до 50 000 лв.) за което ще бъде съставен акт за установяване на административно 

нарушение.  

Извършен е проверка на Софарма АД, обект с.Врабево- потребител по веригата и вносител на 

активни съставки и помощни вещества, влизащи в състава на фармацевтичните продукти. Извършена е 

нотификация по CLP на 1бр.внасяно опасно вещество.Дадени са 4 бр.предписания  да се представят  

документални потвърждения за всички вещества, използвани в дружеството за извършена 

предварителна/същинска регистрация и за начина на съхранение на химикали. За използваните от 

фирмата миещи и почистващи препарати е предписано да се представи ИЛБ с вписана 

биоразградимост на ПАВ, съгласно изискванията на Регламент 648/2004 

Извършен е проверка на Кооперация Обнова- потребител по веригата, дадени са 3 бр. 

предписания във връзка с актуални ИЛБ и осигуряване на необходими средства за пожарогасени и за 

събиране на разливи. 

За отчетния период юни 2011г. е установено неспазване на законодателството по химикали, за 

което ще бъдат предприети горепосочените мерки. 

 
 
Направление Управление на отпадъците: 
Най-важен акцент от контролната дейност по управление на отпадъците е извършването на 

съвместни проверки със служители на  ОД на МВР гр. Плевен и гр. Ловеч, РУП гр. Червен бряг, РУП 

гр.Кнежа , РУП гр. Долни Дъбник и РУП гр. Левски по прилагане на Закона за управление на 



отпадъците. Проверени са 26 бр. площадки за ТДОЧЦМ и ДО на 24 фирми за наличието на всички 

изискуеми документи - регистри, отчетни книги, декларации и сертификати за произход, договори за 

покупко-продажба на металните отпадъци, както и за разделно съхранение на отпадъците.  

Констатирани са нарушения по отношение на съхранението на отпадъците и не представяне на 

отчетни книги в момента на проверката. Дадени са предписания за съхранение на отапдъците и водене 

на отчетност съгласно ЗУО и поднормативната база по прилагането му. 

Съставен е акт на "Бул вууд" ЕООД за не предствяне на годишни отчети съгласно изискванията 

на Наредба № 9. 

 

Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
В РИОСВ - Плевен са постъпили около 80 бр. уведомления за сечи на гори. 

Направени са 4 бр. проверки с цел анализ на генетични модификации (Д. Дъбник и Обнова) 

Направен е мониторинг на костенурки, земноводни и три растителни вида (карамфил, 

вълнестоцветно сграбиче ). 

 

Относно направените извънредни проверки проверката по КПКЗ на Феникс Иверс ООД беше 

направена във връзка с установяване дали дейността от производствената площадка попада в 

Приложение  № 4 на ЗООС. 
 

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

 

Наказателно 

постановление 

лв. 

Обект Причина 

300 лв. Венцислав 

Ангелов Маринов 

Съхранява излезли от употреба 10 бр.моторни превозни 

средства (ИУМПС), като не е предал същите на площадки 

за временно съхранение на ИУМПС 

2000 лв.  “БУЛ ВУУД” 

ЕООД, гр.Троян 

Не предоставя документи относно отчета и информацията 

за управление на дейностите по отпадъците – не са 

изготвени и представени в РИОСВ-Плевен годишни отчети 

по отпадъците в нормативно определения срок – 31.03. на 

текущата година 

 

 

 


