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

През м. ноември  РИОСВ Плевен е направил 178 проверки на 168 обекта,  дадени 100 предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 102 обекта са направени 105 планови проверки  и са дадени 76 предписания.  

От тях: 

• КПКЗ – извършени планови проверки на 5 обекта: "РУБИН" АД - инсталация за производство на 

амбалажно стъкло; “Холсим България” АД, завод гр. Плевен – КР №79/2005 г.; Екарисаж, гр. 

Угърчин (КР №257-НО/2008); Сърпрайз ООД (КР №232-НО/2008) - Химическа инсталация за 

производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и калиев тор (калиев 

фосфат); Винербергер ЕООД (КР №83-Н1/2008) - Инсталация за изработване на керамични 

изделия тухли.. 

• Комплексна проверка по контролната дейност  – 8 бр. на: “Брумо” ЕООД – гъбопроизводство; 

“Уолтопия” - строителство на изкуствени катерачни стени; “Батерия” АД - производство на почистващи 

и миещи препарати; “Антикороза” ЕООД - производство на почистващи и миещи препарати; “Дренски” 

ЕООД - производство на байцове и дистрибуция на продукти за нанасяне на покрития върху дърво; 

“Елпром ЕМС” АД - производство на ел. двигатели; “Елматех” АД - производство на ел. двигатели; 

“Енеркемикал” ООД – Плевен - площадка за третиране на отпадъци. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 68 обекта са направени 73 извънредни проверки, дадени са 24 предписания. 

От тях: 

• КПКД на “Савел” ЕООД гр. Троян. 

• по жалби – 1 бр.; 

• по сигнали – 11 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 4 бр. 

• последващ контрол – 25 бр. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 
Планов текущ контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които я 

замърсяват или увреждат в резултат на промишлена дейност на обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии. Извършени са 9 комплексни проверки, от които 8 бр. планови и 1 бр. 

извънредна във връзка с подаден сигнал. Проверката по сигнал  за "черен дим и неприятни миризми" 

от  площадката на  дървообработващо предприятие се оказа неоснователен. Дадени са 28 бр. 

предписания. 

 

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

1. Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през предходния 

месец септември за 3 бр. автоматични станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол. 

2. Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (със 

сравнителен анализ спрямо 2011 г. и графично представяне) за нивата на замърсяване с ФПЧ10 през 

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

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

1. Изготвени са протоколи за оценка на резултатите от 7 бр. месечни доклади за собствени 

непрекъснати (автоматични) измервания на емисии на замърсители в атмосферния въздух, за месец 

септември - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД. 

2. Утвърдени са 6 бр. доклади за резултатите от собствени периодични измервания (СПИ) на 

емисии на замърсители в атмосферния въздух на: - Универсалстрой ООД на прахови емисии от 

вентилационене източник;  Софарма АД на емисии от източници на летливи органични съединения 

(ЛОС), прах и активни съставки;  Белсма фърничър  ЕООД  на емисии от ЛОС;  ПСТ Плевен ЕООД на 

емисии от прах, въглеродни оксиди, азотни оксиди, серни оксиди и общ въглерод;  Растителни масла 

ЕООД на емисии от прах, въглеродни оксиди, азотни оксиди, серни оксиди;  ВПТГ Консулт ООД на 

емисии от прах, въглеродни оксиди, азотни оксиди, серни оксиди 



3. Изготвени и представени за утвърждаване  са два доклада за контролни измервания на 

емисии, извършени от ИАОС-РЛ Плевен  на Ваптех ЕООД и от ИАОС-РЛ Враца - на Пътстрой ловеч 

ЕООД 

По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 

Извършена е две планови и една извънредна проверки на обекти с дейност от обхвата на 

Наредба 7/2003г. :  "Уолтопия"ООД - предприятие за производство на катерачни стени - една планова 

проверка в рамките на КПКД и  "Елматех" АД - предприятие за производство на електродвигатели, 

планова проверка в рамките на КПКД; 

Проведена е една извънпланова проверки на обекти с дейност от обхвата на Наредба 7/2003г.за 

последващ контрол в "Уолтопия"ООД - предприятие за производство на катерачни стени, проверка с 

цел  за последващ контрол. 

Четири проверки по спазване условията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ  на различни категории 

потребители на продукти за нанасяне на покрития от обхвата на наредбата:  Магнезия ЕООД - склад за 

търговия на едро с бои и лакове;  Хрома ЕООД - склад за търговия на едро с бои и лакове;  Контраст 

ЕООД - склад за търговия на едро с бои и лакове;  Дренски ЕООД - вносител на продукти за нанасяне 

на покрития. 

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

вещества, изпускани в атмосферния въздух: 

Извършени са 12 извънпланови проверки в  Савел ЕООД - дървопреработвателно предприяте, 

проверка по сигнал;  Кооперация Обнова - дървопреработвателно предприятие, проверка за съставяне 

на конст.протокол по чл.69в от ЗООС, за преустановяване на замърсяваненад НДЕ;  Пътстрой Ловеч 

ЕООД - АБ Нановица - последваща;  Рувесстрой ООД - последваща;  Екофер ЕООД - последваща;  ТВ 

Инвест - последваща;  Априлци холидейс ООД - последваща;  Пътстрой Ловеч ЕООД - АБ Г. 

Павликени -за налагане на санкция; Метаком СЛЗ - Инвест АД -за налагане на санкция;  Вивиан-1 

ООД - по прилагатне Наредба за установяване на мерки по прилгане на Регламент ЕО № 842;  БЦ 

Престиж ф.л -Плевен - по прилагане Наредба за установяване на мерки по прилгане на Регламент ЕО 

№ 842;  ЛИОВ/В и К - Плевен ЕООД - по прилагатне Наредба за установяване на мерки по прилгане 

на Регламент ЕО № 1005 по указание с писмо на МОСВ; 

 

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 842/2006 г. и  Регламент № 

1005/2009 г.  

Направени са 6 бр. планови проверки на: 

- Рибена ООД;  РПК Стратеш;  Дирекция ВИМ;  Интермес ООД;  НЕК ЕАД - СК Белене;  

Дирекция ПП Персина. 

 

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- Направена е. проверка на бензиностанция Зла река. 

Проверки на условия по компонет "въздух" в издадени комплексни разрешителни и 

решения по ОВОС: В рамките на проведените комплексни проверки, през месеца са извършени 3 бр. 

проверки за спазване на условията по компонент "въздух":  Винербергер ЕООД - завод за 

производство на тухли в гр. Луковит;  Рубин АД - завод за производство на амбалажно стъкло в гр. 

Плевен;  НЕК ЕАД - Предприятие АЕЦ Белене. 

 

Санкции по чл. 69 от ЗООС; 

Наложена е нова, по-висока текуща санкция на  Рубин АД - завод за производство на 

амбалажно стъкло в гр. Плевен, за наднормено замърсяване на въздуха. 

Намалена е наложената текуща санкция на Балкан Паркета ООД - предприятие за производство 

на паркет в с. Българене, обл. Ловеч. 

Съставен е 1 бр. констативен протокол по чл.69в от ЗООС за преустановяване на замърсяване 

на въздуха над НДЕ. 

Съставени са 4 бр. констативни протоколи по чл.69а от ЗООС за установяване на замърсяване 

на въздуха над НДЕ:  Метаком СЛЗ инвест АД;  ПСТ Плевен ЕООД;  Пътстрой - Ловеч ЕООД;  Рубин 

АД. 

Издадени са общо 3 предписания по ЗЧАВ:  2 бр. за провеждане на СПИ и  1 бр. за поставяне 

на пробовземни точки. 



 

Във връзка с констатирани нарушения на ЗЧАВ през месеца е съставен  1 акт за 

административни нарушения за нарушение на Наредба за установяване на мерки по прилагане на 

Регламент 842/2006 на ЕТ Росенклима - Брумо ЕООД- Плевен. 

 

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

на ЗЗШОС: 

1. Проведен е текущ планов контрол на 2 бр. промишлени източници на шум в околната среда,  

на инсталации с издадени комплексни разрешителни, в рамките на извършените комплексни 

проверки. 

2. Проведена е извънредна проверка по сигнал за шум и неприятни миризми от дейността на 

сладкарски цех в гр. Плевен, стопанисван от Фиеста 13 ООД. При проверката е извършено 

контролно измерване на шум от РЛ – Плевен. Не са констатираха превишения на нормите и 

нарушения на ЗЧАВ и ЗЗШОС. Изпратен е отговор до подателя на сигнала. 

 

Направление Води: 
През месец ноември в направление води са извършени три броя планови проверки. Взето е 

участие в провеждането  комплексни проверки на два броя обекти с комплексни разрешителни и два 

броя комплексни проверки по контролната дейност.Извънредните проверки са девет броя, от които 

четири броя последващ контрол, един брой проверка по сигнал, три броя проверки за налагане на 

санкции за замърсяване на водни обекти и един брой по писмо на областно управление пожарна 

безопасност и защита на населението за констатирани емисии на циановодород, сероводород и други в 

района на язовир Тодоричене. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
Извършени са проверки на 9 обекта, от които контрол по планови проверки  3 бр., участие в  5 

бр. КПКД,  1бр.извънредна. Дадени са  21 бр. предписания по законодателството по химикали-  за 

изготвяне на оценка на съхранение на ОХВ и смеси, за наличие на актуални ИЛБ и за организационно 

технически мерки за противопожарна безопасност. 

Контрол по Регламент REACH :  Извършена е проверка на  7 бр. потребители по веригата за 

промяна на статут, за наличие и предоставяне на ИЛБ по Регламент 453/2010 и контрол за наличие на 

вещества от Приложение 14 и 17 на REACH. Не са констатирани съществени нарушения, дадени са 

предписания за справка за количества използвани и произведени химикали  и изискване от доставчици 

на актуални ИЛБ. 

Контрол по Регламент 648/2004 относно детергентите- проведени  са проверки на 3бр. 

производители на детергенти.  Представени са  ИЛБ на съставки и продуктите, отговарящи на 

Приложение І на Регламент 453/2010. Дружествата  произвеждащи детергенти, съдържащи ПАВ са 

изготвили  ИЛБ, в които са  отразени биоразградимостта и метода за анализ.  

  Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси  - 

Извършен е контрол на 7 бр. обекта. Проверените обекти спазват общите изисквания за съхранение на 

ОХВ и смеси, съгласно  наредбата. 

 Дружествата към момента на контрола подготвят оценки на безопасността на тяхното 

съхранение, съгласно изискванията на чл. 9, ал.1  на Наредбата за реда и начина на съхранение на 

опасни химични вещества и смеси. Дадени са предписания за изготвяне на оценки по формата на 

Заповед РД-288/2012г на МОСВ. 

Контрол по изпълнение на условия в издадени разрешителни по чл.104 от ЗООС- извършен е 

текущ планов контрол по изпълнение на условията lв разрешително за експлоатация № 91/2007 г. на 

предприятие с нисък рисков потенциал- петролна база на “Бент Ойл” АД. От направения преглед при 

проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на 

съоръженията в предприятието. Дадени са предписания да се поддържат обваловките на резервоарите 

чисти, да са поставят инструкции, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене на 

резервоарите, за извършване на проверка на инсталациите за пожарогасене и охлаждане на 

резервоарите и документиране на оценката на управленската система за безопасност. 

 За проверявания период няма установени съществени нарушения на законодателството по 

химикали.  

  



Направление Управление на отпадъците: 
Съставен е 1 АУАН: 

Нанкови и син ООД, предприятие за производство на мебели - за непредставена отчетна книга, 

съгл. чл.44, ал.2 от ЗУО 

Извършени са 10 бр. проверки на търговски обекти в качеството им на лица, които пускат на 

пазара на територията на Република България полимерни торбички, 9 бр. проверки на 

дружества, пускащи на пазара опаковани стоки и 1 бр., пускащ на пазара ЕЕО. При проверки на 

малки търговски обекти - на територията на РИОСВ - Плевен е установено наличие на 

торбички - тип потник - с дебелина под 25 микрон. На дружествата са дадени предписания да 

заплатят продуктовата такса и да изготвят съответната документация. При проверки в големи 

търговски вериги се установи, че пусканите от тях на пазара полимерни торбички са приведени 

в съответствие си изискванията на ПМС 239/01.10.2012г. 

 

Направление Превантивна дейност: 
30.11.2012г. - проверка на условия в Решение №18-8/2004г. по ОВОС на инвестиционно 

предложение “Изграждане на АЕЦ Белене” 

♦ Инвестиционното намерение за проектиране и изграждане на АЕЦ Белене е на етап 

проектиране и строителство.В момента на проверката на площадката не се извършва строителство.  

♦ Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 6 

решения за прекратяване на процедури. 

 

Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
През месец ноември в РИОСВ - Плевен има постъпили 130 горскостопански програми и 

план-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта. 
 

 

 

Съставени наказателни постановления: 
 

СД "Динико-Диков, 

Недков и сие" 

гр.Ч.бряг / пр-во на 

растителни масла/ 

чл.135, ал.1,т.1 

от ЗУО 

2000 лв. Не предоставя документи относно отчета и 

информацията за управление на дейностите по 

отпадъците 

Физ. лице от 

с.Асеновци 

чл.133, ал.1, т.3 

от ЗУО 

500 лв.  Лицето съхранява 18 бр. ИУМПС, като същите 

не са предадени на площадки за съхраняване 

или в центрове за разкомплектоване. 

"Олимпия" ООД, гр. 

София /мебелно 

производство/ 

чл.156, ал.1 от 

ЗОУ 

5000 лв. Не е изпълнило предписание: № 1- Да се 

представят в РИОСВ-Плевен, копия от договори 

за предаване на отпадъци за последващо 

третиране на дружеството с лица, притежаващи 

разрешения по чл.35 от ЗУО. № 2 - Да представи 

копия на платежни документи за платени 

продуктови такси. 

"Олимпия" ООД, гр. 

София /мебелно 

производство/ 

чл.18, т.1 във вр. 

чл.36, ал.1 от 

ЗЧАВ 

1000 лв. Дружеството не е провеждало предвидения в 

ЗЧАВ емисионнен контрол под формата на 

собствено периодично измерване /СПИ/ на 

емисиите на замърсители на въздуха. 

"Емос" АД, гр.Ловеч 

/производство на 

изделия от 

дървесина/ 

чл.156, ал.1 от 

ЗУО 

5000 лв.  Не е изпълнило предписания дадени на осн. 

чл.120 от ЗУО: № 1- Да се предаде в РИОСВ 

заявление за регистрация и изд. на документ по 

реда на гл. V, раздел II от ЗУО; № 2 - Да се води 

отчетност за всички генерирани отпадъци съгл. 

изискв на Н-ба №9/ДВ бр.95/2004г/. 

ЕТ "БСМ-Божидар 

Маринов", 

с.Български извор 

/автомивка/ 

чл.200, ал.1, т.31 

от ЗВ 

1000 лв. Не е изпълнило предписание, за привеждане 

дейностите на Автомивка в с.Български извор в 

съответствие със ЗВ. 

 


