
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец януари 2012 г. 

През м. януари  РИОСВ Плевен е направил 46 проверки на 45 обекта,  дадени 15 предписания. 

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 31 обекта са направени 31 планови проверки  и са дадени 8 предписания.  

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 15 обекта са направени 15 извънредни проверки, дадени са 7 предписания. 

От тях: 

• по жалби – 1 бр.;  

• по сигнали – 7 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 1 бр. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
  

  

Контрол върху качеството на атмосферния въздух. 
Във връзка с текущата оценка на КАВ:  

- Изготвени и представени в МОСВ и ИАОС са 3 бр. месечни справки за концентрациите на 

ФПЧ10 в АС Плевен, Ловеч и Никопол за предходния месец.  

- 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 са и предложени за утвърждаване 6 бр. доклади за резултатите от СПИ: 

 Еко Балкан ООД и  Метаком СЛЗ АД. 

  

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г.  - Извършена е 1 извънредна  проверка.   

 

Експерти от направление "Атмосферен въздух" взеха участие в 3 бр. държавни приемателни 

комисии.  

 

Направление Води: 
През месец януари контролната дейност в направление води е акцентирано към проверки на 

обекти изпускащи над 100 куб. м. води на денонощие, които подлежащи на задължителен мониторинг. 

Извършени са 20 бр. планови проверки и са издадени 2 бр. предписания.  

Извършени са и 3 бр. извънредни проверки с едно предписание. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
Проведена е извънредна проверка по сигнал за наличие  на съдове (бидони) със суровина с 

неясен състав и произход в сградата на мелницата в с. Згалево, община Пордим, което определя 

вероятността за риск за околната среда и човешкото здраве. Не се констатира наличие на разливи 

върху бетоновата настилка и не се установиха неприятни  миризми в околната среда.Уведомени са с 

писмо - ОД на МВР и ОУ ПБЗН Плевен.  

Във връзка с приоритета за контролна дейност за 2012г. по Регламент 850/2004(УОЗ) са 

изпратени въпросници до 13 фирми на територията на Плевенска и Ловешка област. 

 

Направление Управление на отпадъците: 
Съставени са 3 акта за извършени нарушения по ЗУО:  на “Батерия Никопол” АД за 

неизпълнено предписание; на Кмет община Ябланица за неизвършен конрол по реда на чл. 92, ал.1, т.2 

от ЗУО; на Златна Панега цимент АД - предаване на отпадъци в нарушение на чл.5, ал.2 от ЗУО. 

 Във връзка с указанията на МОСВ, със Заповед № РД-002/ 03.01.2012г на Директора на 

РИОСВ Плевен, са определени експертите по общини за осъществяване на постоянен контрол по 

почистване на населените места, републиканските и общински пътища. Изготвен е график за текущ 

контрол на осн. чл. 16в. от ЗУО през 2012г.  

За м.януари са извършени 8 бр. проверки за чистототата на населените места и пътищата от 

републиканската и общинска пътна мрежа.  



Извършени са 4 броя проверки по Наредба за реда и размера за заплащане на продуктова такса - 

по сигнал за некоректно начислени продуктови такси за внос на гуми - втора употреба, на дружество -  

вносител на ЕЕО и по писмо на МОСВ - на дружество, неизпълнило задълженията си по чл. 11 от ЗУО  

към организация по оползотворяване. 

 
Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
През месец януари в РИОСВ - Плевен има постъпили 112 горско стопански програми и план-

извлечения. 

 

Съставени наказателни постановления  в РИОСВ - Плевен: 

 
Цветослав 

Димитров 

Желязков,гр.Плевен 

Чл.104, ал.1, т.1 от ЗУО Като водач на товарен автомобил,, е изхвърлил 

отпадъци – раздробена асфалтова настилка, на 

неразрешено за това място 

“Фърничър”ООД, 

гр.Троян 

Чл.104в от ЗУО Не са представени в РИОСВ-Плевен документи, 

свързани с изпълнение на задълженията на 

дружеството по чл.11 и чл.36 от ЗУО 

“Невитекс 

България”ЕООД, 

гр.Плевен 

Чл.34и, ал.6 от ЗЧАВ Операторът не води техническото досие на 

инсталациите си съгласно изискванията на чл.23, 

пар.3 от Регламент (ЕО) №1005/2009г. 

 


