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ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

Комплексна проверка по контролната дейност на “Полихим СС” ЕООД, гр. София - площадка гр. 

Луковит. Бяха проверени компоненти и фактори на ОС: атмосферен въздух, шум, отпадъци, 
финансов контрол на МРО, почви и проверка съгласно Регламент 1907/2006 и Регламент 
1272/2008г .  Дадени са 6 бр. предписания.  
 

Проверени са 12 броя от обектите със задължителен мониторинг на отпадъчните води-обекти които са 

значителни потенциални замърсители на водите. В резултат на проверките са дадени 7 предписания. 

 

Извършени бяха 5 бр. проверки по ЗБР. 

 

Планова проверка по Наредба № 8  Депо за ТБО Тетевен – 1 бр., 2 предписания. 

 

Проверки по управление на отпадъците: по разрешителен режим и прилагане на ЗУО: “Нетметал” 
ООД; МБАЛ Кнежа - 2 предписания. 
 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
 

Проверки по управление на отпадъците:  с. Петърница – във връзка с подаден от кмета сигнал за 

нерегламентирано изгаряне на гуми.  

 

Проверка във “Ванекс” ЕООД – във връзка с подадено заявление за изменение и допълнение на 

издадено разрешение – включване на нови дейности и отпадъци – дадени 3 предписания. 
 

Проверка по сигнал за замърсяване в с.Гложене – 1бр., 2 предписания.  

 

Извънредна проверка по писмо от Дирекция ОЧВ при МОСВ – “ЕМА 90” ЕООД – печатница гр. 

Плевен, относно дейности в обхвата на Наредба №7. 
 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Представен годишен план за контролна дейност през 2011 г на РИОСВ- Плевен. 

 

Обществено обсъждане на завод за преработка на целулоза. 

 

Участие в 3 работни срещи  за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на ГМО в 

околната среда и пускането им на пазара и даване на конкретни предложения. 

 

Успешно приключен и отчетен мониторинг на птиците в рамките на 35-то Среднозимно преброяване 

на водолюбиви птици за 2011. 

 

Участие в ВЕЕС за Джи-Еф-Еф. 

 

Прилагане на Наредба №14 от 15.11.2010г за реда и начина за изчисляване размера на отчисленията и 

разходване на събраните средства за дейностите по закриване и след експлоатационни грижи на 



площадките на депата за отпадъци и Постановление № 207 от 16.09.2010г за определяне размера и 

реда за отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците(ЗУО). 

 

Извършени консултации и дадени разяснения на собствениците на депа във връзка с изчисляване 

размера на отчисленията по Наредба №14 и ПМС 207. Получени, проверени и дадени указания за 

отстраняване констатирани несъответствия в подадените Заявления по чл.5 от Наредбата и ПМС 207 

(общо 25 бр.). Изпратени уведомления до заявителите за данните на откритата банкова сметка от 

РИОСВ Плевен с пояснения относно коректното водене на отчетност.  

 

Изпратена  информация до ПУДООС за складовете съдържащи негодни пестициди, а също така и до 

пресцентъра на МОСВ за състоянието на животновъдните ферми на територията на инспекцията, а 

така също и издаване на вътрешни становища по ДОВОС и инвестиционни намерения.   

 

Акценти и резултати от контролната дейност: 
 

• Съставен е акт на “Нет Метал” ООД за неизпълнено предписание на РИОСВ Плевен, дадено на 

основание чл.93, ал.4 от ЗУО. 

 

• Контрол върху качеството на атмосферния въздух. 
Направен е анализ на резултатите от контролната дейност по опазване на КАВ и намаляване на 

емисиите от неподвижни източници, във връзка с годишния отчет на РИОСВ за 2010г. и изпълнение 

на целевите показатели по Програма 3 във връзка с политиките на МОСВ. 

 

• Прилагане на Наредбите за ограничаване емисиите на ЛОС в резултат на употреба на 
разтворители – Наредба 7 от 21.10.2009 и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ. 

Публикувани са две информации в сайта на РИОСВ – Плевен и в местни ежедневници, относно: 

- срока за деклариране на годишната консумация на ЛОС от фирмите с дейности в обхвата на 

Наредба №7/2003г. и евентуално представяне на ПУР – 31.03.2011г. 

- изтичане на 01.01.2011г. на гратисния период за продажба на бои и лакове, произведени преди 

01.01.2010 г.  

Проведени са консултации с оператори относно изготвяне на информацията за консумация на ЛОС. 

Направена е една проверка в печатница с цел установяване задължения по Наредба №7/2003г.  

 

• Контрол на обекти с употреба на озонразрушаващи вещества, съоръжения и инсталации 
попадащи под контрол на Регламент (ЕО) № 1005/2009(2037/2000) и Регламент (ЕО) № 
842/2006. 

Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен и в местни ежедневници информация относно формата, 

съдържанието и срока за представяне на годишни отчети за инсталациите, контролирани по тези 

регламенти. 

Проведени са консултации с оператори относно изготвяне на информация и разяснения на 

изискванията на нормативните актове.  

 

• Контрол на обекти с действие на вредни физични фактори  

Направен е анализ на резултатите от проведените измервания на промишлени източници на шум в 

околна среда през 2010г.   

Изготвени и приети с Решение по ОВОС са конкретни условия и мерки по фактор “шум” за 

инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк с 50 бр. ветрогенератори “Гулянци 

ІІ с подстанция”, в землището на гр. Гулянци и с. Брест, обл. Плевен 

 

 



 

• Прилагане на Регламент 1907/2006 (REACH)  

Извършен е контрол върху производството, вноса, употребата и съхранението на химични 

вещества и смеси и наличието на актуални ИЛБ и достъпа на работещите до тях. 

При комплексната проверка по контролна дейност на обект «Полихим СС» ЕООД, София- 

площадка гр. Луковит се установи, че Дружеството чрез производствен процес - ректификация при 

понижено налягане оползотворява отпадъчни масла (отпадъци)  и  произвежда възстановени 
вещества.  

Получените възстановени вещества са идентифицирани и оператора поддържа в наличност 
информация за идентичността на възстановените вещества в съответствие с раздел 2 на приложение VI 

на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и съобразно Ръководството за отпадъци и възстановени 

вещества по REACH.  

Фирмата е извършила класификация на възстановените вещества, съгласно Приложение VI на 

Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 

смеси (CLP) и Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични 

вещества и препарати Извършена е  проверка за извършена същинска регистрация на тези вещества на 

страницата на ECHA. Констатирано е, че има извършена същинска регистрация на тези вещества в 

Европейската агенция по химикали. Към протокола са предоставени копия от извадка от списък с 

извършена регистрация през 2010г. от оригинални производители. 

Дружеството поддържа в наличност информация за регистрационния статус на възстановените 

вещества съгласно чл. 2(7), г), (i) от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и информация за 

безопасността на възстановените вещества съгласно чл. 31 или чл. 32 от същия регламент.  

“Полихим СС” ЕООД е извършила нотификация в Европейската Агенция по химикали (ECHA), 

съгласно чл. 40, §1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на произвежданите и пуснати на пазара 

веществата. Към протокола са предоставени копия от Submission report  

Фирмата произвежда чрез формулиране антифриз и течност за стъклочистачки. Дружеството се 

явява потребител по веригата, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Използваните химикали 

за производството са от доставчици от ВОП. 

На дружеството е предписано при разполагане на опасни вещества в количества, равни или по-

големи от посочените в Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда да бъдат спазени 

разпоредбите на Глава седма, Раздел І на ЗООС. 

Извършен е контрол на фирма “Полихим СС ойл” ЕООД, площадка гр. Луковит. Дружеството е 

потребител по веригата, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Фирмата произвежда смазочни, 

рудуктурни и трансмисионни масла. Маслата и базовите фракции се съхраняват в метални цистерни с 

обваловки.  Използваните химикали за производството са от доставчици от ВОП. 

 

При проверките се установи, че операторите поддържат инвентаризационен списък с 

количествата на химичните вещества, както и идентичността на доставчиците и потребителите по 

веригата на доставки на химичните вещества и смеси. При складирането на химикалите се спазват 

условията за съхранение, посочени в ИЛБ.  
 

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

постановление 

лв. 

Обект Причина 

2000 лв. “Глобал Лубрикантс 

енд Кемикълс”ЕООД, 

гр.София 

НП№053 от 21.01.2011г. Неизпълнение на 

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

Закона за управление на отпадъците 

500 лв. “ЕМОС”АД, гр.Ловеч НП№051 от 28.01.2011г. Неизпълнение на 

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

Закона за управление на отпадъците 

 

 
 


