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ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:
КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ ПО КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ на: “Бета индъстрис корп”АД – гр.
Червен бряг. Дадени са 7 бр.предписания; ”Тимбарк България” ЕООД с.Казачево - дадени са 2
предписания; “Златен лъч” ООД – Д. Дъбник - дадени 2 предписания.

Комплексни проверки по ОВОС И КР на: “ОККО 1” ЕООД, гр. София, “Бета индъстрис корп” АД,
гр. Червен бряг, Регионално депо Троян, “ТФЕЦ Никопол” ЕАД София - дадено е 1 предписание;
“БПР” ЕООД; “Старткерамик” ООД – с. Александрово; “Булкварц” ЕООД.
По Регламент 1907/2006(REACH) – " Табаков 2008 " ЕООД, гр. Ловеч , пл. с. Калейца, общ. Троян - 1
предписание; “Десант-Иван Василев” ЕТ, гр. Троян - 1 предписание; “Златна панега цимент” АД, с.
Златна панега - 1 предписание; "Българска петролна рафинерия" ЕООД, пл. Плевен -1 предписание;
“Никром тръбна мебел” АД, гр. Ловеч - 1 – предписание; ” Белсма Фърничър” ЕООД, гр. Ловеч –1
предписание; “Изобор-БКС” ООД- 2 предписания; ЕТ " Наталия Фалджийска"- 3 предписания;
По Регламент 648/2004 – 1 проверки, 1 предписаниe в “Десант-Иван Василев” ЕТ, гр. Троян-1
проверка, 1 – предписание.
Проверки по управление на отпадъците: по разрешителен режим и прилагане на ЗУО: Общинска
администрация Априлци – ПУО; "МХ Фреш" ЕООД - чл.41, ал.2 ЗУО; "Табаков-2008" ООД, с. Калейца2 предписания; "Трояинвест" ООД, гр. Троян; по Наредба № 8 - 1 проверка, Общинско депо за ТБО
Пордим – 1 предписание; чл. 93 ал. 2 от ЗУО - 1 проверка, Общинска администрация Пордим – ПУО; :
"В и К Ловеч" АД, ГПСОВ - ЗУО - 2 предписания; по Наредба № 8 - 1 проверка, Общинско депо за
ТБО Гулянци; чл. 93 ал. 2 от ЗУО - 1 проверка, Общинска администрация Гулянци – ПУО; "ФениксИнверс" ООД пл. Троян - чл.43, ал.2 ЗУО; ЕТ "Автомотор сервиз - Драгомир Марков"; "Тоникс 96"
ООД- чл.43, ал.2 от ЗУО; РЦТХ – Плевен; Имунодиагностика - ПП ЕООД, Плевен.
По Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси: “Виола-57” ЕООД, гр. Койнаре – 3
предписания; “Пласттрейд” ООД – 1 предписание; “Белия Явор – Иван Попски” ЕТ.
Проверки по ОХВ: “Сторко” ЕООД, консервен завод гр. Плевен, дадено предписание; “ЕТ "СателитГТ", - гр. Ловеч ; “Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч , дадено предписание; ЕТ ” Нова – Борислав Борисов”,
гр. Ловеч дадено предписание.
Проверки по ЗОПОЕЩ по документи: “Полихим - СС” ЕООД, гр. София; “Балканфарма-Троян” АД,
гр. Троян; “Метаком - СЛЗ” АД, гр. Плевен; “Вектор” ООД, гр. Троян; “Сторко” ЕООД, гр. София Консервен завод, гр. Плевен. Дадено предписание; “Олива” АД; ЕТ “Кейбълсат – Антонио Младенов”;
“Нафтекс Петрол” ЕООД; “Есмос” АД; “Огнеупорни глини” АД; “ПДНГ” АД; “Топлофикация Плевен”
ЕАД; “Галус Къмпани” ООД; “Комунални услуги” ЕООД; “Нора” АД; Община Ловеч; “Българска
Петролна Рафинерия” ЕООД; “Глобал Лубрикантс енд Кемикълс” ЕООД; Община Плевен; “Веда”
ООД; “Яна” АД; “Уолтопия” ООД; “Тоникс 96” ООД; “Феникс Инверс” ООД; “Драгевит” ЕООД;
“Палмекс 03” ЕООД; “Ретекс” АД; “Три Ауто” ЕООД; “Шаварна 97” ООД; “Холсим България” АД,

завод Плевен; “Керамика 98” ООД; “Златна Панега Цимент” АД; “Тера” АД; “ВТПГ Консулт” ООД;
“Елмаз” ООД; “Винербергер” ЕООД.
Проверени добивни обекти: “Станчов връх” към “Успех” АД, гр. Луковит; “Българска керамична
компания” ЕООД, гр. София, цех с. Подем, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен; кариера “Кирчево”
към “Седимент Приват” ЕАД; Кариера “Златна панега” и кариера “Коритна” към “Златна панега
цимент” АД; Находище “Адъта”, с. Александрово, общ. Ловеч към “Паола комерс” ООД; Находище
“Ямъта”, с. Александрово, общ. Ловеч.
Планова проверка на ЕТ “Еврокварц – Младен Ватов”– с. Александрово, общ. Ловеч.
Проверки по КАВ: Направени са проверки на “Пела”ЕООД с.Сопот “Ники 2002”ООД гр.Угърчин,
дадено е предписание; “Стратеш строител”ЕООД и “Авторипейнг”ЕООД в гр.Ловеч - дадени са 2
предписания; “Звезда”АД, БККс.Подем “Рубин”АД, “Винпром”АД гр.Троян; “Генимекс инвест” ЕАД и
“Кауфланд България”; Проверки за прилагане изисванията на Наредба за установяване на мерки по
прилагане на Регламент № 842/2006 г.; Проверки за контрол по спазване изискванията на Наредбата по
чл.11а от ЗЧАВ; “Магнезия” ЕООД, “Хрома”ЕООД, “Кауфланд България”ЕООД обект ул.”Сан Стефано
“80; “Елма – 13” ООД.
Проверки за прилагане изисванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент
(ЕО) № 2037/2000 и Регламент (ЕО) № 842/2006. - сервиз “Дачия” Плевен и “Виола 57” ЕООД дадени 2 бр. предписания; “Фешън груп” ЕООД- Плевен, дадено 1 предписание; “Винпром”АД
гр.Троян, дадено 1 предписание.
Проверки на обекти, ползващи води: ВПК “Рибарица” с.Рибарица, “Еко Балкан” ООД гр.Тетевен,
общ. Тетевен; ЕТ С.Цветков -с. Зл. Панега; Хотел Дива – с. Чифлик.
Планова проверка на “Булкварц” ЕООД – с. Д. Луковит, общ. Искър.
По биоразнообразие и ЗТ: проверка по ЗБР на основание Заповед № РД-519/20.05.2010 г. на
Министъра на околната среда и водите; разпореждане с голям ястреб - Ч. Бряг; проверка и мониторинг
на лежаща линдерния, яз. Г. Дъбник, с. Телиш.; проверка на находище на пясъчна метличина в с. Долни
Вит; оказана помощ на 3 бр. бели щъркела; проверена ЗЗ “Български извор”; Проверка на находище за
лечебна ружа – с. Торос.
Проверки по ЗГМО на земеделски производители в гр. Левски
Проверки извършени съвместно с други държавни институции:
На основание Заповед № 171/29.04.2010 г. на Областен управител – гр. Ловеч, участие в комисия за
контрол на опасни химични вещества обекти: “Винал” АД, гр. Ловеч,1 предписание; “Спарки Елтос”
АД, гр. Ловеч ; “Балкан” АД, гр. Ловеч,1 предписание.; “ Нора АД ” АД, гр. Ловеч –1 предписание;
“Никром тръбна мебел” АД, гр. Ловеч– 4 предписания; “Елма” АД, гр. Троян; “Балканфарма-Троян”
АД, гр. Троян; “ Витекс Троян “ АД, гр. Троян; “Калинел” ЕООД, гр. Троян; “Златна панега цимент”
АД, с. Златна панега.
На основание Постановление на Районна прокуратура –Гулянци - 3 проверки и на основание
Постановление на Районна прокуратура –Долна Митрополия - 2 проверки, 1 предписание
Проверка състоянието на контейнери /Б-Б – куб/ в с. Крушовене, общ. Д. Митрополия
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:
Участие в извънреден масиран мониторинг на кафява мечка в област Смолян.
Проверка на площ “Лита” за проучване на строителни материали, земл. гр. Луковит към “Успех” АД, гр.
Луковит във връзка с приключване на проучването.
На осн. Чл.97 от ЗУО и във връзка с изпълнение постановление на ОП - Плевен
/с
изх.№1051/02.7.2010г./ и заповед на Кмета на общината за 6 закрити сметища – 1 проверка, 1
предписание.

На осн. чл.55, ал.3 от ЗУО"Асад металс 2007" ЕООД – площадка за ТДОЧЦМ в гр. Черевен бряг – 1
проверка.
Извънпланови проверки на кариери: Находище “Подем”, с. Подем, общ. Долна Митрополия, обл.
Плевен; кариера за глина, земл. с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен; кариера за добив на
червен пясъчник в земл. на с. Кирчево, общ. Угърчин, обл. Ловеч; общински площи в с. Кирчево, общ.
Угърчин, обл. Ловеч.
Направени са 2 извънпланови проверки за контрол по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от
ЗЧАВ-търговски обекти – “Стил-Л”ЕООД, “Хомард”ООД.
ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ:

Проверка по сигнал, относно “Лесопласт” АД гр.Троян.
Проверка по сигнал: “Виса 1” ЕООД (с ИП – Тетевен, по сигнал за “жижни”).
АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ПЛЕВЕН ПРЕЗ
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

Направление “Атмосферен въздух и шум”
1. Контрол върху качеството на атмосферния въздух.

Извършени проверки по сигнали за производство на дървени въглища (чрез “жижни”), съвместно с ИП
– Тетевен, ИП – Угърчин.
Участие в сесия на Общински съвет в гр. Никопол във връзка с приемане на Дългосрочен план за
действие към програма по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ на Община Никопол;
Участие в работна среща в гр.Ловеч във връзка с “Европейски ден на мобилността”.
Участие в работна среща в ИАОС по КР на “Рубин”АД.
2. Проверка на обекти, извършващи производство, търговия или употреба на бои, лакове и
авторепаратурни продукти.

Акцентът е върху актуални за летния сезон дейности – търговия с бои и лакове и автобоядисване. Не
са констатирани нарушения на изискванията за съдържанието на летливи органични съединения
(ЛОС), определени в Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ. Издадени са 7 бр. преписания, основно във
връзка с изисквания за съдържанието на етикета на продуктите на български език.
3. Проверки на обекти с употреба на озонразрушаващи вещества, съоръжения и инсталации попадащи
под контрол на Регламент (ЕО) № 2037/2000 и Регламент (ЕО) № 842/2006.

Проверени са предимно обекти с характерна сезонна дейност – сервизи за автоклиматици и
дейности на оператори с инсталации, съдържащи и работещи с фреон 22. Констатирано е едно
нарушение, за което е съставен акт на ЕТ “Атол – Вл. Томов”.
4. Акцент в контролната дейност по фактор “шум” през месец септември 2010 г. бяха проверките,
съвместно с РЛ – Плевен към ИАОС, за извършване мониторинг на нивата на шум в околната среда
от дейността на промишлени обекти за дървообработка и маслодобив. Контролът е проведен в
рамките на планови комплексни и съвместни проверки.

Направление “Води”
Контролната дейност през периода беше на:
- Обекти от хранително вкусовата промишленост и почивни станции, във връзка с поддържане
в изправност на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Временно спира работа ВПК
”Рибарица” по заповед на Директора на ИА”ВК и ВПД” на МО.
- Инсталации с комплексни разрешителни, по утвърден график. Не са констатирани не
изпълнени задължения по Условие №10 от КР.
- Подадени сигнали, за заустване на отпадъчни води от “Лесопласт” АД гр.Троян в р.Осъм. С
дадените предписания ще се реализират мерки за ограничаване замърсяването на р.Осъм с отпадъчни
води от фирмата.
Взехме участие в ДПК за строеж: “Отводняване на площи с.Йоглав – Реконструкция на
отводнителен канал”. С изграждане на съоръженията, предвидени в проекта е решен проблем от
обществено значение – защита от вредното въздействие на водите.

Направление “Управление на отпадъците”

1. Контрол по екологосъобразно третиране на битови отпадъци.
- Извършени са планови проверки на две общински депа за неопасни отпадъци. Дадено едно
предписание;
- Извършени са 7 планови проверки на закрити нерегламентирани сметища в землищата на 19
населени места в Плевенска област, съгласно Постановление на Окръжна Прокуратура - Плевен.
Направените 2 предписания за почистване на локални замърсявания в землищата на 2 населени места
(с.Комарево и с.Вълчитрън) са изпълнени в срок. Няма създадени нови нерегламентирани сметища;
- Извършени са 3 бр. проверки във връзка с изпълнение мерките в общинските програми за управление
на отпадъците.
2. Контрол върху третирането на производствени и опасни отпадъци
- Осъществен е контрол по законосъобразно третиране на утайки от ГПСОВ. Извършена е планова
проверка на “В и К” АД, Ловеч, ГПСОВ, въведена в експлоатация 2010 г. по спазване на ЗУО и във
връзка с Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води
чрез употребата им в земеделието.
- Извършен е контрол на лица, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци, по изпълнение на
условията в тях; на програми за управление на отпадъците; на предприетите мерки за разделно
събиране на отпадъка; правилното му съхранение, транспортиране, обезвреждане; водене на
отчетност съгласно Наредба №9/2004 г.
3. Финансов контрол на такси за МРО
Проверени са 4 дружества, пускащи на пазара опаковани стоки. Дадени са 3 броя предписания
във връзка с правилното начисляване и заплащане в срок на продуктови такси и лицензионни
възнаграждения. Като резултат от направените предписания на дружества, на които е извършена
проверка през месец септември 2010г., постъпилите средства в ПУДООС са в размер на 5553.49 лева. В
организации по оползотворяване са платени лицензионни възнаграждения в размер на 1639090.07 лева(след констатации от направена проверка за периода 2006 -2010 г.).

Направление “Биологично разнообразие и защитени територии”
1. РИОСВ – Плевен оказа помощ на 2 бр. птици – кълвач и черен щъркел открити в
безпомощно състояние. Птиците са изпратени в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора
2. За прилагането на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие относно
защитените растения е необходимо да се знаят техните находища, собственост на терените, начин на
ползване. Затова и всяко едно установено новo находище на защитен вид е от важно значение за
опазването му. През м. септември беше установено ново находище на пясъчна метличина, които се
намира в землището на с. Долни Вит, община Гулянци.
Посетени са находища и на други защитени растителни видове на територията на Плевенска
област - гол сладник, лежаща линдерния и дяволски орех, при което не са установени нарушения на
забраните, наложени със Закона за биологичното разнообразие за тях.
3.Експерт на РИОСВ – Плевен участия в обучение за щети, нанесени от кафява мечка и в
извънреден масиран мониторинг на този вид в област Смолян, във връзка с проблемните животни в този
район.

Направление “Превантивна дейност”
За месец септември са изготвени:
- 1 бр. оценки качеството на ДОВОС
- 6 бр. решения за преценяване необходимостта от ОВОС, с характер на решението да не се
извършва ОВОС.
- 6 бр. уведомителни писма за приключени процедури по преценяване необходимостта от ОВОС с
бланки образци за регистъра на протоколи за издадените решения.
- 1 бр. решения за преценяване необходимостта от ЕО, с характер на решението да не се извърши
ЕО.
-1бр. уведомителни писма за приключени процедури по преценяване необходимостта от ЕО с
бланки образци за регистъра на протоколи за издадените решения.

Няма прекратени с решение процедури по преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, както и по
ОВОС и ЕО.
- 8 бр. писма до Басейнова Дирекция и Дирекция “Води” на МОСВ във връзка с промените на
Закона за водите.
- 10 бр. писма за приложима процедура и за изискване на допълнителна информация по
процедурите за преценяване необходимостта от ОВОС
- 2 бр. писма за приложима процедура и за изискване на допълнителна информация по процедурите
за преценяване необходимостта от ЕО
- 3 бр. вътрешни становища по ЗООС за БР
- 34 бр. становища по ЗООС, включително за финансиране
- Участие в консултация в ИАОС по проект за КР на “Рубин” АД гр. Плевен

Съставени наказателни постановления за месец септември 2010 г. в РИОСВ Плевен:
800 лв.
2000 лв.
100 лв.
1000 лв.

Цветан Наумов
Цветков
“АЕС АГРО”
ЕООД
Дида Панчева
Иванова
Благой Йонов
Гачевски

Разпоредил действия в природна забележителност в
нарушение на заповедта за обявяването и.
Неизвършена класификация на отпадъците. Не са представени
работни листа.
Събира плод шипка преди пълното и узряване.
Извършва ремонт на автоклиматици без документ за
правоспособност

