
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец  септември 2013 г.  

През периода  експерти от РИОСВ Плевен са извършили 89 проверки на 86 обекта,  дадени са 38 

предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 58 обекта са направени 58 планови проверки и са дадени 27 предписания.  

 

Извършени 7 планови комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната среда. Дадени са 

5 бр. предписания.  

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 30 обекта са направени 31 извънредни проверки, дадени са 11 предписания. 

От тях: 

• 2 извънредни комплексни проверки по контролната дейност - във връзка с подадени сигнали за 

нарушаване на екологичното законодателство и идентифициране на нов обект, които до момента е 

подлежал на контрол само по един компонент на околната среда; 

• 2 проверки по КПКЗ – "Полихим - СС" ЕООД - гр. Луковит /Инсталация за регенериране на отработени 

масла в количество над 10 тона/денонощие/ извънредна проверка по сигнал и "Дитроникс" ООД - 

с.Горна Митрополия /Птицеферма за производство на яйца/ - извънредна проверка за капацитет 

съгласно Пр. №4 от ЗООС; 

• по жалби – 1 бр.; 

• по сигнали – 9 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 1 бр.; 

• последващ контрол – 7 бр. 

• други – 13 бр. в т. число по писма на МОСВ, по искане на други държавни и общински органи, участие в 

съвместни проверки с други институции; проверки, извършени паралелно с други проверки в същия 

район и др. 

 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
 
Контрол върху качеството на атмосферния въздух 

Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 
Участие в работна среща на Българо-румънска експертна група за КАВ в градовете по долен Дунав, 

проведена на 18-20.09.2013 г. в гр. Русе. Представена презентация за случаите на превишения на нормите за 

КАВ в гр. Никопол през 2013 г. 

 

Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 
- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през предходния месец, за 3 бр. 

автоматични станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол; 

- Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (с графично 

представяне и сравнителен анализ) за нивата на замърсяване с ФПЧ10 през предходния мeсец за автоматичните 

станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол. 

- Изпратен в МОСВ проверен месечен доклад на Топлофикация - Плевен за емисиите от ГГИ през 

предходния месец. 

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 
Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади за предходния месец 07.2013 

г. за СНИ на емисии на замърсители в атмосферния въздух - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и 

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД. 

 

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух: 
- 3 бр. проверки (в рамките на КПКД) на неподвижни източници на емисии: Кариера Златна Панега, 

Веко ЕООД, Олива АД;  



- 8 бр. индивидуални проверки на неподвижни източници на емисии: ПСТ - Плевен ЕООД;Пътстрой 

Ловеч ЕООД(3 проверки на асфалтобази); Радела ЕООД; Аврас ООД; Винпром Троян АД; Биоенерджи ООД  

- 2 бр. проверки по сигнали за неприятни миризим в и Винпром Троян АД и Полихим СС ООД (КПКЗ). 

 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 
- 5 бр.проверкr по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в т.ч. 2бр КПКД в МС Индъстри ЕООД-

машиностр.предприятие, гр.Червен бряг и Арсис ЕООД/производство на безири/ и 3бр. индивидуални проверки 

в Сирена - Пешев и сие СД /машиностроит.предприятие/, Лабел ООД /печатница/ (извънредна) и  Ансда ЕООД 

/екстракция на раст.масла/; 

-2бр. индивидуални планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в 

Карабулев ЕООД, /мебелно предприятие/ и НИН-90 Николай Николов ЕТ, /автосервиз/. 

 

Проверки в обекти по прилагане на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз 

на бензини: - 2 бр. индивидуални проверки бензиностанции 
 

Проверки в обекти по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои 

флуорирани парникови газове и прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно 

озоноразрушаващи вещества - 4 бр. индивидуални проверки: Стиви авто ЕООД; Медитрейд ООД 
 

Издадени са общо  8 предписания по ЗЧАВ: 

3 бр.- предприемане на  мерки за намаляване на емисиите 

3 бр.- да се проведат СПИ 

1бр. - ограничаване на емисиите от неприятни миризми 

1бр. - представяне на счетоводна информация за употребени лакове и разредители 

 

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

на ЗЗШОС: 
- За периода е извършена  извънпланова проверка (в рамките на извънредна комплексна проверка по 

сигнал), на кариера "Златна Панега", за шум и прах при взривяване. Не са констатирани нарушения, на подателя 

на сигнала е изпратен отговор. 

- Извършен е анализ на 3 бр. получени протоколи за резултати от контролен мониторинг на шум, на 

операторите са изпратени писма със заключения. Не са констатирани превишения на приложимите гранични 

стойности за нива на шум в околната среда. 

 
Направление Води: 
През м.септември в направление Води са направени общо 5 проверки, от които: 2 планови и 3 

извънредни проверки. Извънредните проверки  са 2 бр.с вземане на водни проби  от обекти по 

утвърдения списък на обектите за  2013 г. и 1 проверка по жалба, относно канализация в гр.Никопол. 

Съставен е констативен протокол по чл.69 от ЗООС на "Еко Балкан" ООД и е направено предложение 

за намаляване текущата санкция на дружеството. Съставен е АУАН на "Пластойл" ООД по Закона за 

водите. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
Извършени  8 бр. проверки,  от които 2бр. планови, 4бр. участия в КПКД и 2бр. извънредни.  

Във връзка с възникнала  през август аварийна ситуация  при съхранение на химикали в обект с  нисък 

рисков потенциал по чл.107 от ЗООС се извърши извънреден последващ контрол по документи и  по 

компетентност  с цел установяване на съответствие на прилагането на политиката за предотвратяване 

на големи аварии по отношение на спазване на законодателството за безопасни и здравословни 

условия на труд. Установени са несъществени несъответствия за което са дадени 2бр. предписания.  

Проведен е  извънреден контрол на  вносител на химично вещество за изпълнение на задължения по 

Регламент REACH. не са установи Дадени  са 6бр. предписания за спазване на законодателството по 

химикали и контрол на риска от големи аварии с ОХВ. Не се установи нарушение на 

законодателството по химикали. 

 

Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите: 
По управление на отпадъците са извършени 24 бр. планови и 6 бр. извънредни проверки. 

Извънредните проверки са свързани с: проверка по писмо на МОСВ за съответствие на използвана от 

оператора "Мотор ойл енд трейдинг" ЕООД технология за оползотворяване на отработени масла и 



отпадъчни нефтопродукти с дефиницията за регенериране на отработени масла във връзка с даване на 

статут "край на отпадък", с подадени 2 бр. сигнали - за димене на депо за ТБО и за нерегламентирана 

търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от физическо лице, с последващ контрол по 

дадени предписания и с подадени заявления за издаване на разрешителни документи по ЗУО. 

Съставени са 3 бр. АУАН: на "Заложна къща - Плевен" ЕООД за отказване на достъп на експерти от 

РИОСВ Плевен за осъществяване на проверка, на "Унитрейд БГ" ООД за не водене на отчетност и за 

не извършена класификация на отпадъци - на "Всестранна кооперация "Крушуна" . 

През м. септември по компонент почви са извършени 3 проверки: 2 планови проверки и 1 

извънредна съвместна проверка  с Община Плевен по сигнал на кариера в мест. Кайлъка (бивша 

кариера на Плевенски цимент), земл. гр. Плевен относно нерегламентиран добив на инертен материал 

(трошен камък). Взето е участие в заседание на междуведомствената комисия по  чл.17,ал.1,т.1 от 

ЗОЗЗ в Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ловеч. 

 

Дирекция “Превантивна дейност”: 
Издадени са: 

- 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

- 4 решения за прекратяване на процедури по ОВОС; 

- 6 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС, ОВОС, ЕО (междинни); 

- 26 решения по ОС (в т.ч. 21 бр. по чл. 18 от Наредба за ОС; 5 бр. за прекратяване - § 2 от 

Наредбата за ОС); 

- 186 писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС; 

- 12 писма за необходимост от провеждане на процедури по глава втора от Наредбата за ОС; 

- 3 решения по ЗДОИ – за пълен достъп до обществена информация 

Всички крайни документи са публикувани на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен.  

Изготвени са над 72 изходящи писма, във връзка с горните процедури (консултации с БДУВДР, 

РЗИ, отстраняване на непълноти, пропуски и неточности и др.), както и във връзка с контролната 

дейност, в т.ч. контрол по документи на решения по  глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда, по Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за лечебните 

растения, Закона за генетично модифицираните организми, Закона за защита на животните. Получена 

са 6 становища от БДУВДР и 4 становища от РЗИ. 

За периода са постъпили общо: 185 нови уведомления за инвестиционни предложения, планове, 

програми, проекти, в т.ч.: 92 за инвестиционни предложения и 93 за горскостопански планове и 

програми, 3 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 1 доклад за ОВОС 

(за оценка качеството му), 1 доклад за ЕО (консултации по (чл. 20 от Наредба за ЕО).  

Извършени са 9 бр. (4 бр. на място и 5 бр. контрол по документи) планови проверки на условия 

в решения по ОВОС/преценка ОВОС. 

 
Направление Биологично разнообразие и защитени територии 

 

Извършени са: 

- Проверки на зоопарковете в гр.Ловеч и гр. Плевен 

- Проверки по сигнали за изкупуване на зелени шипки в гр. Луковит 

- Проверка по сигнал на екземпляри от видове по  CITES ( гр. Тетевен) 

- Съставени са 8 бр. АУАН - 7 бр. по ЗБР (за сечи в нарушение на условия в Решения по ОС) и 2 бр. по 

ЗЛР (за събиране на зелени шипки); 

През м. септември са постъпили 93 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 

предвиждащи провеждане на сечи. 

 



 

Издадени наказателни постановления: 

 

Обект 
НП, 
лв 

Нарушена 
разпоредба Описание на нарушението 

"Джи Еф Еф" АД, 
гр.Никопол / търговия, 

производство на 
хартия/ 10000 

чл.125, ал.1, 
т.2 във вр. 
Чл.164, ал.1 
от ЗООС 

Не е изпълнило условие 10.1.2.2 от изд. КР - На 
притежателя на настоящето разрешително, не се 

разрешава заустване на смесен поток 
/производствени и битово-фекални/ отпадъчни 

води, през т. на заустване в р.Осъм. 

физическо лице, 
гр.Плевен 500 

чл.31, ал.14 от 
ЗБР 

Не е изпълнил условие в Решение на Директора на 
РИОСВ-Плевен, а именно:"11.Всяка година до 

30.06 собственикът да представя в РИОСВ-Плевен 
информация за проведените мероприятия по 

отглеждане на подраста. 

физическо лице, 
гр.Троян 100 

чл.124, ал.1 от 
ЗБР 

Като собственик на имот е извършила разораване 
на същият и съседен поземлен имот, които попадат 

в ЗЗ "Велчево". Съгл. З-д РД-773/28.10.08г. В 
границите на ЗЗ се забранява: залесяването на 
ливиди, пасище, мери, както и превръща, мери, 
както и превръщането им в обработва земи с 

трайни насаждения. 

физическо лице, 
гр.Червен бряг 100 

чл.7, т.9 от Н-
ба №2 МОСВ 

изд. На 
основание 
чл.27 ЗЛР 

В билкозаготвителен пункт има събрани около 
580кг. Свежо тегло плод шипка които не е напълно 
узрял. С което е в нарушение на изискванията на 

чл.7, т.9 от Наредба №2/2004г. На МОСВ. 

"Матев Млекопродукт" 
ЕООД, гр.Ловеч 
/производство на 
мляко и млечни 

продукти/ 150 

чл.31, ал.1, т.2 
от Наредба 

№6 

Като собственик и оператор на порен котел ГНП-
650 не е извършил емисионен контрол през 2011, 
2012г. Указанията за срока за провеждане на 

емисионен контрол е дадено в писмо 
изх.№143/02.2.2010г. 

физическо лице, 
гр.Луковит 250 

чл.7, т.9 от Н-
ба №2 МОСВ 

изд. На 
основание 
чл.27 ЗЛР 

При извършена проверка в билкозаготвителен 
пункт , кат отговорник на същият е събрал около 1-
един тон плод шипка, който не е напълно узрял, с 
което е нарушил изискванията на чл.7,т.9 от Н-ба 

№2 на МОСВ. 

"Пластойл" ООД, 
гр.Плевен 

/производство на 
слънчогледово масло 

и изделия от 
пластмаса/ 500 

чл.200, ал.1, 
т.29 във вр. 
Чл.174, ал.5 

от ЗВ 

Дружеството има разрешително за заустване на 
отпадъчни води, съгласно което има задължение 
да провежда собствен мониторинг на отпадъчни 

води от предприятието. Не е представило протокол 
от проведен собствен мониторинг на отпадъчни 

води. 

 

 

 


