
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец декември 2010 г. 

Брой 
провере
ни 
обекти* 
 

Брой 
дадени 
предписа
ния 

Брой 
съставе
ни 
актове 

Брой издадени 
наказателни 
постановления 

 

Брой наложени 
санкции с НП 
по чл. 69 от 
ЗООС  
(от РИОСВ и 
МОСВ) 

  Постъпили суми от 
санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в 
РИОСВ от санкции през 
отчетния период, 
включително от  текущи 
санкции наложени в 
предходни периоди/ 

Брой 
издадени 
заповеди 
за 
спиране 
на 
дейности 

бр.  бр.  бр.  бр.  лв. бр.  лв. бр.  
85 49 4 5 850 2 1477 1 

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

Комплексни проверки по ОВОС и КР: “Рубин” АД, “Никром тръбна мебел” АД, “Велур” АД; 
“Сърпрайз” АД; “Холсим България” АД – завод Плевен. 
 

По Регламент 850/2004 (POPs):  4 проверки - "Агрокласик" ООД, гр. Плевен ; "Агрико" ООД, 
гр. Плевен; ЕТ  "Мачев- Б. Мачев", гр. Плевен; “Кавей" ЕООД, гр. София. 
 
По Регламент 1907/2006 (REACH):  1 проверка - "Фармавит" ООД, Гулянци. 
 
Проверки по управление на отпадъците: по разрешителен режим и прилагане на ЗУО: ЕТ "Георги 
Панайотов" Плевен; МДЦ Вита ЕООД Плевен; ДКЦ ІІ Плевен ЕООД; МЦ КИРМ ООД, Плевен; 
"Подемпласт" ООД; ЕТ "Александров-Ж. Александров" - 2 предп; "Винпром Плевен" ЕАД - 2 предп.; 
ЕТ “Боги-Б.Тинков-Е.Тинков” за площадка 1: ул. “Ст. Михайловски” 145, гр. Плевен - 1 предп.; ЕТ 
“Боги-Б.Тинков-Е.Тинков” за площадка 2: бул. “Българска авиация”, гр. Плевен; "Кока-Кола НВС"; 
Общинска ПУДО гр. Искър чл.93 от ЗУО; ДКЦ Авис-медика ООД Плевен; МБАЛ Авис-медика ООД 
Плевен - 2 предписания; Андрееви ООД Плевен - 1 предписаниe; СБАЛАГ Св.Марина ООД, Плевен 
ул.Гео Милев 14 -1 предписаниe; СБАЛАГ Св.Марина ООД; "Ведиком" ЕООД; "Кам" ООД-1 
предписаниe; "Алфа-Трейд" ЕООД-1 предписаниe; ЕТ "Елка Пешева"-1 предписаниe; “Мебеликс” 
ООД – 4 предписания; Лесопласт АД – 1 предписание, Феникс Инверс ООД, база Троян; СБАЛК ЕАД, 
Плевен; КМЦ ЕООД, Плевен; “Драгевит” ООД. 
По Наредба № 8 -  проверка в Общинско депо за ТБО Искър. 
 
По Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 
употребата на които се образуват МРО - “Булауто” ООД, гр. Плевен; Арт Нова” ООД - 3 
предписания; “Глобал Лубрикантс енд кемикалс” ООД. 
 
Проверки на язовир Сопот по заповед на МОСВ. 
 
Проверки по ЗОПОЕЩ по документи: “Седимент Приват” ЕАД; “Литекс” АД; “Унитрейд 99” ООД; 
“Емос” АД; “Каменица” АД; “Пътинженеринг” АД; “Лесопласт” АД; “Паола Комерс” ООД; ЕТ 
“Александров – Жоро Александров”. 
 

Проверки по КАВ: “Звезда” АД гр. Д. Митрополия. 
 

Проверки на обекти, ползващи води: “Авис” ЕООД с.Йоглв. 
 

Проверки по ЗПБ:  Сондаж "Р-1 Ставерци-запад" в проучвателен блок "1-12 Кнежа" към "ПДНГ" АД;  
сондаж “ИЕ 2 Деветаки”, земл. с. Деветаки, общ. Ловеч; проучвателна площ “Кулина Чука”, общ. 
Червен Бряг, обл. Плевен към “Мизия Минерал” ЕООД, гр. София; открит рудник “Бяла вода” към 
“Огнеупорни глини” АД; проучвателна площ “Кунино” към “Вангелов ойл” ООД,  гр. Враца; 
проучвателна площ “Селището” към “Стоун минералс” ООД, гр. София; блок “1-3 Ъглен” към “Дайрект 
петролеум България” АД, гр.София. 
 

Планова проверка по фактор “шум” и организиране контролен мониторинг – 1 бр. в “Топлофикация – 
Плевен” ЕАД. 



Направена проверка по Разрешително за отстрел на мечка и проверка  на ДЛС “Русалка” (гр. Априлци) 
на условия в 6 бр. решения по Оценка на съвместимост. 
 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
 

Проверки по управление на отпадъците:  “Ретекс” АД – приемане на отпадъци, употребявани дрехи 
с произход Ливан, за рециклиране – съставен протокол в присъствието на инспектори Митническо бюро 
Плевен. 
 
ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ: 
Проверка по сигнал в “Съева дупка”. 
Проверка по жалба в СД Динико съвместно с жалбоподателя. 
Проверка по сигнал в с. Дренов, обл. Ловеч. 
Проверка на «Технокороза» Дойренци, по сигнал за изгаряне отпадъци. 
Направени проверки по сигнал  за замърсяване в общ. Д.Митрополия. Дадени са 4  предписания във 
връзка с почистване и недопускане на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 
Проверка по сигнал за производство на дървени въглища по открит способ (“жижни”) в Община 
Угърчин. 
 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 
Комисия за отчитане проект за подобряване системата за организирано сметосъбиране Искър, 
финансиран от ПУДООС. 
Участие в комисия, относно Дъждозадържателен резервоар “Златна Панега” АД.  
ЕЕС за ДОВОС за инвестиционно предложение “Изграждане на ветроенергиен парк в с. Долни Вит” в 
ПИ №№065002, 066003, 075005 в местността “Целините”, №061015 в местността “Могилите”, 
№№067019, 071007, 070005 в местността “Старите лозя” и №№076006, 073003 в местността “Радовец” 
по кадастралната карта на с. Долни Вит, община Гулянци с възложител “БИА РЕСУРС” ЕООД, гр. 
Белене, ул. “България” №23. 
Оказана помощ на малък ястреб. 
Участие в  комисия, назначени по заповед на кмета на общ. Д. Митрополия относно  проверка  за 
състоянието на складовете, съдържащи негодни ПРЗ в 3 селища на територията на общината, които са 
проблемни. 
Във връзка с процедура по ОВОС на Галваничен цех е пломбирана  вана от галванична линия на 
“Никром тръбна мебел” АД. 
Участие в работна среща за изменение на Наредба за освобождаване на ГМО в околната среда и 
пускането им на пазара. 
Участия в 5 комисии по приемане работата на поддържащи фирми във връзка с обявяване на ЗЗ за 
местообитанията от екологичната мрежа Натура 2000. 
Участие в приемателни комисии  за строеж: “Реконструкция канализация на площадката на 
“Балканфарма” АД - ІІ етап, гр.Троян и за строеж: “Укрепителни мероприятия за ликвидиране на 
свлачища” гр.Кнежа.. 
Участие в приемателна комисия на “Уолтопия” ООД, гр. Летница. 
Участие в 2 броя комисии по чл. 17, ал 1 т.4 от ЗОЗЗ в Областна Дирекция “Земеделие” - Ловеч и 
Плевен. 

 

Съставени наказателни постановления за месец декември 2010 г. в РИОСВ - Плевен: 
50 лв. Алиян Дидов Асенов Неизпълнено предписание за прекратяване на търговска дейност 

с варовици 
500 лв.  ЕТ “Цебо – Боряна Дочева” Не е представена документация съгласно предписания на 

Директора на РИОСВ – Плевен на осн. чл. 93, ал.4 от ЗУО 
50 лв. Диан Бисеров Радославов Неизпълнено предписание за прекратяване на търговска дейност 

с варовици 
200 “Фелдбахер Фрут партнърс 

България” ЕООД 
Не е представена обобщена информация за изкупените, 
обработени и реализираните през 2009 г. билки 

50 Сашо Иванов Борисов Неизпълнено предписание за прекратяване на търговска дейност 
с варовици 

 


