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

През м. септември  РИОСВ Плевен е направил 107 проверки на 102 обекта,  дадени 85 предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 64 обекта са направени 66 планови проверки  и са дадени 58 предписания.  

От тях: 

• КПКЗ - "Пилигрим 67" ЕООД - Извършена планова проверка на инсталация за  интензивно 

отглеждане на птици. 

• Комплексна проверка по контролната дейност  – 12 бр. на: Топ ауто – Троян/автосервиз/, Плевен БТ 

АД Ясен /пр-во на тютюн/, ПДНГ АД- гр. София / добив на нефт и газ/, Биоплод ООД с. 

Дебнево /преработка на плодове/, Балдим-Федерн ООД Априлци  /пр-во на пружини/, Олимпия 

ООД, Троян/производство на мебели/, Осъм АД, Емос АД /пр-во на отливки от сив и 

сферографитен чугун/, Баумакс България ООД /строителен хипермаркет/, Бета Индъстрис 

АД/машиностроене/, Мебел Троян ООД/пр-во на столове/, Растителн масла ЕООД. 
 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 38 обекта са направени 41 извънредни проверки, дадени са 27 предписания. 

От тях: 

• КПКД – 2 бр. : Феникс-Иверс ООД, площадка за отпадъци – проверка по заповед на МОСВ; Адитранс 

ЕООД – проверка по последващ контрол  

• КПКЗ – "ВТПГ Консулт "ООД - Извършена извънредна проверка - последващ контрол за 

изпълнение на дадени предписания на инсталация за изработване на керамични продукти - 

тухли. 

• по жалби – 3 бр.; 

• по сигнали – 6 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 10 бр. 

• последващ контрол – 8 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 14 комплексни проверки, от които 12 бр. планови и 2 бр. 

извънредни във връзка последващ контрол и писмо на МОСВ относно проверки на пунктове за МРО. 

Дадени са 39 бр. предписания. 

 

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

• Изготвена и изпратена в МОСВ и ИАОС месечна справка за концентрациите на ФПЧ10 през 

месец август за 3 бр. АС – Плевен, Ловеч, Никопол.  

Изготвена за публикуване в сайта на РИОСВ – Плевен информация за обществеността (със 

сравнителен анализ и графично представяне) за нивата на замърсяване с ФПЧ10 през месец 

август за 3 бр. АС – Плевен, Ловеч, Никопол. 

• Изготвени писма до Общини Плевен, Ловеч и Никопол за представяне на допълнение към 

годишния отчет за изпълнение на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ за 2011 г. във 

формат за годишно докладване пред ЕК по Директива 96/62/ЕО за КАВ. 

• Изготвено становище до ИАОС  за съдържанието на нова Заповед за реда и начина на контрол 

качеството на данните в НАСККАВ. 

•  

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

Анализирани са и предложени за утвърждаване 8 бр. доклади за резултатите от СПИ на:  

- ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД (2 бр. доклади с общо 25 бр. протоколи от измервания);  

БАЛЕС ГРУП ООД; БАЛКАН АД Ловеч; ВИТЕКС ТРОЯН АД (2 бр. доклади); ПРЕМИЕР ПЛ АД;  

Ово Бул ООД. 



Оценка на месечни доклади за СНИ - анализ и изготвени протоколи за оценка на 7 бр. месечни 

доклади за СНИ. 

 

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

 1 бр. планова проверка на обекти с дейности от обхвата на Наредба 7/2003г.  

 - Бета индъстрис корп. АД - машиностроително предприятие, в рамките на КПКД; 

 - Троян Прес АД -  извънпланова съвместна проверка с ОбА Троян, по сигнал; 

7 бр. 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;  

-  Топ ауто ЕТ "Минко Топалски"- автосервиз с автобоядисване (потребители на продукти за 

нанасяне на покрития); 

-  Баумакс България ЕООД - филиал Плевен и "Фемина "ООД - търговия  с  продукти за 

нанасяне на покрития; 

-  Олимпия ООД  - мебелно предприятие с дейност в обхвата на Наредба 7/2003 под ПСКР; 

-  Мебел Троян ООД - вносител на лакове и байцове за собствена консумация; 

-  Стратеш строител -99 АД  и Осъм инженеринг АД - строителни фирми (потребители 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: 

Направени са 4 бр. проверки:  

- Бета индъстрис корп. АД - машиностроително предприятие, в рамките на КПКД;  Олимпия 

ООД  - мебелно предприятие;  Мебел Троян ООД - предприятие за производство на столове от 

масивна дървесина;  Софарма АД - фармацефтично предприятие. 

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- Направени са 1 бр. проверка - бензиностанция Шел-България. 

  

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

на ЗЗШОС: 

Проведен е текущ контрол на 2 бр. промишлени източници на шум в околната среда (в рамките 

на комплексни проверки по КПКЗ. 

Анализиран и приет 1 бр. Доклад за резултатите от СПИ на шум в околната среда - на ЛИТЕКС 

МОТОРС АД - автомобилен завод с. Баховица. 

Анализирани са получените 2 бр. коригирани и/или допълнени инструкции по Условие 12 – 

Шум на КР на БПР ЕООД - рафинерия с. Дисевица и ВТПГ-Консулт ООД - керамична фабрика 

с. Дерманци. 

 

Във връзка с констатирани нарушения на ЗЧАВ през месеца са съставени  3 акта: 
- на Пътинженеринг АД /асфалтобаза/- за непроведен емисионенконтрол на асфалтосмесители; 

- на Златен лъч ЕООД /за производство на растителни масла/ - за неизпълнено предписание за 

последващ емисионе контрол; 

- на Балдим федерн ЕООД /производство на пружини/ - за нарушение по Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламен (ЕО) № 842. 

 

Участие в две приемателни комисии. 
 

Направление Води: 
През месец септември в направление води са извършени седем планови проверки и са издадени 

пет броя предписания 

Извършени са 6 броя извънредни проверки: по сигнал два броя, по жалби два броя, последващ 

к-л един брой и поставяне на пломба един брой. жалбите и сигналите са за замърсяване с битови води. 

За неизпълнени предписания по Закона за водите са съставени два АУАН на: "Данов груп" 

ЕООД гр.Тетевен, "Ади транс" ООД с.Градежница. Фирмите осъществяват дейност по измиване на 

автомобили. Съставен е акт и е издадено наказателно постановление по закона за водите за 

неизпълнение на условия в разрешително за заустване на ВЕДА ООД-предприятие за производство на 

оцет. 



 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
Извършени са проверки на 7 обекта, от които 2 бр. на КПКД и 5 бр. планови по ЗЗВВХВС. 

Дадени са 18 бр. предписания , от които 6бр. с писма. Предписания та са  за изготвяне на оценка на 

съхранение на ОХВ и С, за  изискане на актуални ИЛБ както и  запитване до доставчици относно 

наличие на PBDE и PFOS вещества във връзка с Регламент 850/2004.  

Контрол по Регламент REACH :  Извършена е проверка на 1 бр. производител  и 5 бр. 

потребители по веригата , съгласно определенията на  REACH. Производителят е с предмет на дейност  

и производство, на отливки от сив и сферографитен чугун, като суровината е внос и се доставя  чрез 

холдинг, които е извършил същинска регистрация на желяза през 2010г.  От получените отливки 

(изделия) от сив и сферографитен чугун не се отделят вещества при нормални и предвидими условия, 

поради което фирмата няма задължения за извършване на регистрация на вещества в ECHA.  

Дружеството към момента на проверката е  потребител по веригата, съгласно определенията на 

регламент REACH.Фирмите потребители представиха ИЛБ на използваните химикали, част от които  

отговарят на изискванията на Регламент 453/2010г. Дадени са предписания за изискването им от 

доставчици. 

Контрол по Регламент 648/2004 относно детергентите- проведена е проверка, съгласно 

указанията  по Заповед на МОСВ и МЗ на 1 обект, производител на препарати за почистване и миене. 

Представени са  ИЛБ на съставки и продуктите, отговарящи на Приложение І на Регламент 453/2010. 

Дружеството не произвежда детергенти, съдържащи ПАВ. 

Контрол по Регламент 850/2004 относно устойчивите органични замърсители - Проверен са 

2бр. обекти. Във връзка с писмо на МОСВ изх. № 05-08-528/23.01.2012 г. и на основание чл.28, ал.3 от 

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси са изпратени на 

дружествата по 2 броя въпросници с цел проучване относно пускането на пазара, вноса/износа и 

употребата на търговски смеси на PBDE и PFOS в самостоятелен вид, в смеси и в изделия. При 

проверката в едната фирма не се представи документация, относно наличие на тези вещества в състава 

на текстилна тапицерия, за което е дадено предписание за запитване до доставчици относно наличие 

на PBDE и PFOS вещества и попълване на въпросниците.  

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

Извършен е контрол на 5 бр. обекта. Проверените обекти спазват общите изисквания за съхранение на 

ОХВ и смеси, съгласно  наредбата. 

В проверените обекти не са налични инструкции за безопасно съхранение на опасните химични 

вещества и смеси, съгласно изискванията на  чл. 4, т. 1 на Наредбата. Дружествата към момента 

подготвят оценка 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 оценката по формата на Заповед РД-288/2012г на МОСВ. 

 За проверявания период няма установени съществени нарушения на законодателството по 

химикали. 

 
Направление Управление на отпадъците: 
Във връзка с писмо на МОСВ относно извършване на проверки на пунктове за изкупуване на 

отпадъци, са осъществени 12 бр. проверки на площадки за съхранение на отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса и стъкло. Проверявано е както състоянието на площадките и наличието на разделно 

съхранение, така и всички документи, които се издават и попълват от фирмите, в това число и 

счетоводни справки. 

Проведен е семинар на тема "Разрешителен режим по Закона за управление на отпадъците", на 

които са поканени всички фирми, осъществяващи дейност с отпадъци от черни и цветни метали, 

метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС. На семинара се проведе и дискусия с фирмите относно 

проблеми по прилагане на ЗУО. 

Съставени са 2 АУАН:  

• на Фитофарма ЕООД, предприятие за производство на хранителни добавки - за 

неизпълнено предписание на РИОСВ Плевен за представяне на документи, 

удостоверяващи воденето на отчетност по наредбите за МРО и плащането на 

дължимите продуктови такси 



• на физическо лице -Динко Стефанов Маринов, гр. Ябланица - за съхранение на ИУМПС 

на общински терен. ИУМПС не са предадени на площадки за съхраняване или в 

центрове за разкомплектоване на ИУМПС. 

 

Направление Превантивна дейност: 

През м. септември 2012 г. са издадени общо 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

извършване ОВОС (общо: 64 бр. през 2012 г.). Няма издадени решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО (общо: 10 бр. през 2012 г.), решения по ОВОС или становища по 

ЕО. Няма прекратени процедури по ЗООС и по ЗБР (общо: 32 бр. по ОВОС и 5 бр. по ЕО през 2012 г.). 

Проведена е една консултация по чл. 19 от Наредбата за ЕО. Дадени са две отрицателни и една 

положителна оценка на доклади по ОВОС. 

През м. септември 2012 г. са постъпили 4 искания за преценяване на необходимостта от ОВОС (общо: 

83 бр. през 2012 г.), няма искания за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (общо: 8 бр. 

през 2012 г.). Разгледани са общо 62 уведомления за инвестиционни предложения (ИП), като по 10 

уведомления, възложителя е информиран за необходимите действие по глава шеста от ЗООС 

(съвместена процедура по ЗООС и по ЗБР), от тях 7 бр. подлежат на преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС, по 3 бр. не може да се проведе процедура (няма ИП или е одобрено – с 

издадено разрешение за строеж). По 52 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на глава 

шеста от ЗООС, като същите са процедирани по Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони, по ЗБР (в т.ч. дадени са 7 вътрешни становища и са изготвени  

27 бр. писма преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС). По 18 бр. уведомления процедурата не е 

приключила. 

 

ОВОС 
27.09.2012г. - проверка на условия в Решение по ОВОС № 2-1/2011г, за инвестиционно 

предложение “Реконструкция на съществуваща поточна линия и монтаж на нова машина за 

производство на хартии тип “тишу” в “Джи Еф Еф” АД, гр.Никопол.”: 

Промишлена инсталация за производство на хартия не е въведена в експлоатация. Издадено е 

Комплексно разрешително № 430 -Н0/2012г. на “Джи Еф ЕФ” АД за промишлена инсталация за 

производство на хартия. 

 

Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
През месец септември в РИОСВ - Плевен има  постъпили 241 горскостопански програми и 

план-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта. 
 
Извършени са 8 бр. проверки по ЗГМО, във връзка с утвърдена от МОСВ програма. Обекти на 

проверката са: Институт по царевицата, гр. Кнежа, Опитно поле към  Институт по царевицата, гр. 

Кнежа, Институт по фуражните култури, гр. Плевен, Второ опитно поле към Институт по фуражните 

култури, гр. Плевен (с. Градина - с. Крушовица), Институт по планинско животновъдство и земеделие, 

гр. Троян, Експериментална база към Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян, 

Опитно поле за биологично изпитване към ОДБХ - гр. Плевен, с. Гривица, Опитно поле по 

сортоизпитване към ИАСАС, гр. Пордим. Взети са общо 11 бр. растителни проби за анализ на 

генетични модификации. 

 

Извършени две извънредни проверки в ПЗ Карлуковски карстов комплекс относно снимане на 

филм във връзка със съгласуване на дейности в ЗТ по параграф 7 от ПЗР на ЗЗТ преди започване на 

снимките и последващ контрол след приключване и почистване на пещерите. 

 

Направена е оценка на щети, нанесени от мечка върху сливова градина в кв. “Острец”, гр. 

Априлци. 

 
За месец септември няма издадени наказателни постановления. 
 

 


