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

През м. март  РИОСВ Плевен е направил 133 проверки на 130 обекта,  дадени 117 предписания.  

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 66 обекта са направени 67 планови проверки  и са дадени 76 предписания.  

От тях: 

• КПКЗ 2 бр.: на "Агро 2006" ЕООД, с.Дисевица (КР №306-НО/2008) и Троямекс ООД (КР №323-

НО/2008). 

• Комплексна проверка по контролната дейност  – 8 бр. на: Силва маш ЕООД гр. Левски, ЕТ Боги Плевен, 

Грос Мебел ЕООД, Оранжерии Гимел II, Хармония ТМ АД, Авто Елит ООД, Спарки Елтос АД, EТ 

Христо Чолаковм - Минко Чолаков Троян. 

 

Наложена принудителна административна мярка на Областна Дирекция “Земеделие” - Плевен “недопускане на 

разораване на имоти, попадащи в ЗЗ “Карабоаз” /BG0000335/”. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 65 обекта са направени 66 извънредни проверки, дадени са 41 предписания. 

От тях: 

• по сигнали – 9 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 11 бр. 

• По постановление на Окръжна прокуратура Ловеч  – 33 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 8 комплексни проверки, дадени са 30 бр. предписания. 

 
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 

- Тримесечна справака за ПАВ в гр. Плевен за периода януари - март 2012 г. 

- Тримесечен доклад за КАВ по Долен Дунав - гр. Никопол, за периода януари - март 2012 г. 

- Шестмесечен доклад за КАВ в гр. Плевен за отоплителен период октомври 2011 - март 2012 г. 

Публикуване са на Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен на графична и таблична информация и 

сравнителен анализ  за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен. 

Изготвена е информация за Асоциацията на Дунавските общини, за  която РИОСВ - Плевен 

получи писмено благодарствено писмо от асоциацията 

Изготвено писмо и подготвени данни за РЗИ – Плевен относно мониторинг на КАВ в гр. 

Плевен за 2011 г. 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

- Изготвено писмо с анализ и предписание за преработка на годишен доклад за СНИ на 

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД 

- Изготвено писмо с утвърдени 6 бр. годишни доклади за СНИ на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ 

АД. 

- Анализирани са 7 бр. месечни доклади от проведени СНИ на "Златна Панега Цимент" АД и 

"Топлофикация - Плевен" ЕАД. 

- Анализирани са и предложени за утвърждаване 4 бр. доклади за резултатите от СПИ: БПР 

ЕООД; Василена ЕООД; Мандра 1 ООД;   Новема - Ц.Цанев ЕТ. 

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

- Предложени за утвърждаване 2 бр. Планове за управление на разтворителите; 

- Проверка и анализ на информации за годишната консумация на орг.разтворител през 2011г. на 

25 оператори; 



 - 3 бр. планови проверки  на обекти с дейности от обхвата на Наредба 7/2003г. в рамките на 

КПКД 

- Подготвена и изпратена  в ИАОС годишна обобощена информация  по чл.10 от Наредбата по 

чл11а от ЗЧАВ; 

- Обработени годишни отчети на 191 оператора на оборудване и дейности, подлежащи на 

контрол по Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005 и Наредба за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842 

 - Изготвен обобщен годишен отчет за МОСВ  за използваните флуорираните парникови газове  

и озоноразрушаващи вещества на територията на РИОСВ-Плевен за периода 01.01.2011 - 31.12.2011  

  

Санкции по чл. 69 ЗООС 

- Съставена 1  текуща санкция на Метаком СЛЗ Инвест АД /стоманолеярен завод/. 

- Съставен 1  констативен протокол и Предложение за налагане на санкции по чл.69 от ЗООС на   

ФУРАЖНИ ХРАНИ ООД гр. Ловеч за превишена норма за прах. 

- Покана за явяване за подписване на констативен протокол за превишени НДЕ на прах по чл. 

69 от ЗООС на  Завод за производство на стъкло - РУБИН АД и  завод за производство на цимент - 

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД - за превишена норма на азотни оксиди. 

 

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

ЗЗШОС: 

Организирани и проведени 3 бр. контролни измервания на шум с РЛ - Плевен 

Изготвени писма:  за приемане на доклад за СПИ на шум на РИКО СТИЛ ООД – Троян 

/мебелно предприятие/ и  заключение от контролно измерване на шум в МИЛКАНА ООД – Плевен 

/предприятие за производство на стъклопакети/. 

Анализ на 5 бр. ГДОС по фактор шум. 

 

Издадени са общо 5 предписания по ЗЧАВ:  1 предписание за провеждане на СПИ;  1 предп. за 

промяна местоположението на  пробовземна точка;  1 бр. за допълнения и корекция на ПУР;  1 бр. за 

представяне на схема на пробовземни точки;  1 бр. за привеждане в съответствие с емисинни норми. 

 

Направление Води: 
През месец април са направени две планови проверки, по изпълнение условия от разрешителни 

за заустване. Дадени са 3 броя предписания. Взето е участие в два броя проверки на решения по 

ОВОС.   

Направени са 4 броя извънредни проверки, от които: изготвени и връчени констативни 

протоколи за налагане на текущи санкции по чл.69 от ЗООС на 3 броя  обекти, формиращи отпадъчни 

води. 

Изпратени в ИАОС 21 броя информационни карти на обекти формиращи отпадъчни води за 

2011 г. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
Извършени са  8бр. проверки на 7обекта, 16 бр. предписания по законодателството по 

химикали, от които контрол по изпълнение на условия в разрешително по чл.104 от ЗООС на 4 обекта, 

участие в КПКД  на 3 бр. обекта и 1бр.  извънредна. 

Контрол по Регламент REACH: проверени са 2 вносителя химични вещества, 3 потребителя по 

веригата и 1 дистрибутор за наличие на ИЛБ по Регламент 453/2010, за задължения за регистрация. 

Извършен е и контрол за наличие на вещества от Приложение 14 и 17 на REACH. Не са констатирани 

съществени нарушения, дадени са предписания за коригиране и съставяне на ИЛБ на смеси по 

формата на Регламент 453/2010 както и за установяване на регистрационен статус на химично 

вещество. 

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

указанията  по Заповед на МОСВ и МЗ на 1 обект, използващ препарати за почистване и 

дезифектанти. В ИЛБ на детергент, съдържащ ПАВ е отразена биоразградимостта и метода за анализ. 

Попълнен е и чек лист от проверката. 

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

са установени нарушения в реда и начина на съхранение на опасни вещества в 4 бр. проверени обекта. 

Дадени са предписания за изготвяне на оценка на съхранение на опасните химични вещества и смеси, 



съгласно изискванията на чл.4, ал.4 от Наредбата и по утвърдения формат със Заповед РД-

288/03.04.2012 на МОСВ. 

Контрол по изпълнение на условия в издадени разрешителни по чл.104 от ЗООС- 4 бр. обекта, 7 

бр. предписания: 

1. Петролна база Левски на Литекс АД с издадено разрешително №54/2007г., с нисък рисков 

потенциал- От направения преглед при проверката се констатира, че операторът спазва 

експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. Операторът 

декларира, че няма въведени нови модификации през 2011г., наличие на нови данни свързани с 

безопасната експлоатация на предприятието и/или на съоръженията в него, поради което не е било 

необходимо преразглеждане и коригиране на СУМБ на “Петролна база Левски” АД. На собственика 

на “Петролна база Левски АД са дадени предписания с конкретни срокове за изпълнение Дадено е 

предписание за одит на СУМБ за 2011г., актуализация на аварийния плана зпо ЗЗБ и за правилно 

обслужване на ИСЗ. 

2. Бета индъстрис корп. АД, гр. Червен бряг с издадено разрешително №89/2007г. с нисък 

рисков потенциал. Операторът е спазил управленските и технически мерки, предвидени в подадените 

от него документи по чл.110, ал.1 от ЗООС.Няма дадени предписания. 

3. Петролна база Плевен на Нафтекс Петрол АД с издадено решение за изменение № 01-

15/2010г. за висок рисков потенциал - Дадени са предписания за организацията по противопожарна 

безопасност в обекта, съгласно Наредба I- 2377  за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатоция на обектите  и за осигуряване на индивидуални средства за защита на персонала. Няма 

констатирани аварии, не са установени нарушения на изискванията на нормативната уредба.  

4. Рафинерия Плама АД с издадено разрешително №159/2010г. за нисък рисков потенциал. Към 

момента на проверката “Рафинерия Плама” АД не извършва преработка на нефт  до производство на 

нефтопродукти.  Инсталацията за атмосферно-вакуумна дестилация (АВД-КВИ) не е въведена в 

експлоатация и дружеството няма издадено разрешение за ползване и удостоверение за въвеждане в 

експлоатация от органите на Дирекция за национален строителен контрол, съгласно изискванията  на 

чл.177, ал. 2 и 3 от Закона за устройство на територията. Регионалния Директор в качеството си на 

упълномощен представител на собственика писмено декларира, че към момента на проверката обекта 

не е въведен в експлоатация и няма издадено разрешение за ползване.  

Извършена е извънредна проверка съвместно с РЗИ Плевен в Рафинерия Плама АД, във връзка 

с постановление на Върховна прокуратура за съхранение на токсични химични вещества. В 

рафинерията се съхранява 18тона амоняк в резервоар. Резервоарът е разположен върху бетонова 

настилка без връзка с канализацията, осигурена е бетонава обваловка, мълниезащита. Осигурена е 

физическа охрана и средства за пожарогасене. Работещите в обекта са инструктирани, има 

необходимите ИСЗ. Поставени са обозначения 4бр. за "забранен достъп" и участък за загазоване. 

Дадено е предписание за обозначаване на резервоара със съхраняваното токсично вещество. 

 
Направление Управление на отпадъците: 
Извършени са 2 бр. проверки на търговски обекти в качеството им на лица, които пускат на 

пазара на територията на Република България полимерни торбички и 8 бр. проверки на дружества, 

пускащи на пазара опаковани стоки и масла. При проверки на малки търговски обекти - на 

територията на РИОСВ - Плевен не е установено наличие на торбички - тип потник - с дебелина под 

15 микрона.  

Извършени са 3 броя проверки на място на дружества, вносители на ЕЕО и батерии и 

акумулатори. Дадени са предписания за заплащане на продуктови такси и лицензионни 

възнаграждения за вноса, за регистрация в регистрите на ИАОС и за разполагане на съдове за обратно 

приемане на отпадъци от НУБА и ЕЕО в търговските обекти. 

Предприети са съвместни действия с ГКПП Сомовит - Никопол по документиране вноса на 

гуми, с цел осъществяване събираемост на продуктови такси. 

Извършени са 17 броя проверки на общински депа за ТБО и оператори по нареждане с писмо на 

МОСВ с изх.№ 05-08-1650/ 08.03.2012г. по спазване изискванията на ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му.  

Участие в комисии за проверка на складове за съхранение на негодни и излезли от употреба 

ПРЗ, обекти работещи с ПРЗ и ТХВ, във връзка с писмо на ВАП, изх. №10/2012г.-II/16.02.2012 г. 

 

Комплексни разрешителни: 



- Извършена планова проверка на промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине в 

"Агро" 2006. 

- Извършена планова проверка на промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине в 

"Троямекс". 

- Преглед на постъпващи доклади,подготовка на запитвания за допънителна информация, 

изготвяне на становища за ИАОС. 

 
Направление Превантивна дейност: 

През месец април 2012 г. са издадени общо 4 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

извършване ОВОС и 1 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

Прекратени са общо 6 бр. съвместени процедури по ЗООС и по ЗБР,  всички на етап – уведомяване. 

Постъпили са 12 бр. искания за преценяване на необходимостта от ОВОС и едно искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Разгледани са общо 55 уведомления за 

инвестиционни предложения (ИП). По 7 уведомления, възложителя е информиран за необходимите 

действие по глава шеста от ЗООС (съвместена процедура по ЗООС и по Закона за биологичното 

разнообразие) – 6 бр. подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 1 бр. на 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

По 43 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда, 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 Закона за биологичното 

разнообразие. 

 

Проверки по ОВОС: 

1.ЛАРЧЕ БГ ООД“Производствена инсталация за брикети” в УПИ ХХ, кв.180, гр. Червен бряг 

ЕНЕМОНА АД, “ТФЕЦ НИКОПОЛ” (“Комбинирана топло и електрическа  централа с мощност 46,2 

МW. Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници” - “Eнергийно 

оползотворяване на селскостопанска биомаса в Северна България”), ПИ №№091319, 091409, м. “Под 

селото” и ПИ №091404  м. “Четвърти километър”, с.Черковица, община Никопол1. ИП "Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Левски", оибщини Никопол, Белене, 

Левски, Свищов и Павликени, с възложител Регионално сдружение "Чисти Дунавски общини: 

Разработени са Проектирането на довеждащата инфраструктура е по отделни проекти 

възложени от Бенефициентаредпроектни проучвания; Идеен проект и Работен проект за площадка 

“Санадиново” и претоварна станция Павликени.Към настоящия момент на проверката няма издадено 

разрешение за строеж за площадка “Санадиново”, определена като местоположение за реализирането 

на ИП “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски. ” Зa обекта 

се изготвя доклад за оценка на съответствието, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на 

територията. 

 

2.ИП "Регионално сдружение "Чисти Дунавски общини" "Изменения на външната 

инфраструктура на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” 

общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов и Павликени, област В. Търново, 

с възложител “Регионално сдружение за управление на отпадъците – Чисти Дунавски общини: 

Представен е Работен проект разработен за изграждане на Регионална система за управление на 

отпадъци в регион Левски.Проектирането на довеждащата инфраструктура е по отделни проекти, 

възложени от Бенефициента. Представен е Доклад за предпроектни проучвания , в който в т.10 

(стр.416) е разгледано културното наследство  и е направена оценка на възможни въздействия от 

реализацията на проекта върху налични паметници на  културата и архитектурата. Към момента 

Авариен план и план за експлоатация на депото не са изготвени.Операторът не е подготвил и не е 

подавал Заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) в ИАОС – гр.София. Предстой 

сключване на договор с фирма - изпълнител за подготвянена на Заявление за издаване на комплексно 

разрешително (КР). Няма издадено строително разрешение.  

 

3.ИП "Изграждане на инсталация за компостиране и Център за предване на отпадъците на 

площадката на Регионален център за третиране на отпадъците (РЦТО) в регион Плевен - за общините 

Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци", възложител:Община Плевен: 



Строителството на обекта и довеждащата инфраструктура към него не са стартирали. За депото 

има издадено разрешително за строеж. 

 

4.ИП “ТФЕЦ Никопол" (Комбинирана топло и електрическа  централа с мощност 46,2 МW. 

Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници” - “Eнергийно 

оползотворяване на селскостопанска биомаса в Северна България)”, ПИ №№091319, 091409, м. “Под 

селото” и ПИ №091404  м. “Четвърти километър”, с.Черковица, община Никопол, с възложител 

"ЕНЕМОНА" АД: 

Инвестиционното предложение “ТФЕЦ НИКОПОЛ” е във фаза подписване на договор с 

чуждестранна  фирма за главен изпълнител за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация 

на ТФЕЦ Никопол. Съгласно представената от инвеститора информация с писмо, вх. № 236/02.02.2012 

г.  на РИОСВ – Плевен, на този етап строителството на инвестиционното предложение не е започнало.  

 

5.ИП “Производствена инсталация за брикети” в УПИ ХХ, кв.180, гр. Червен бряг с възложител 

"ЛАРЧЕ БГ" ООД: Не е стартирала процедура по изпълнение на инвестиционното предложение 

“Производствена инсталация за брикети” в  УПИ ХХ, кв. 180, гр. Червен бряг, поради липса на 

финансови средства. В момента фирмата участва в оперативна програма “Конкурентоспособност” с 

цел намиране на инвестиции. 

 
Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
През месец април в РИОСВ - Плевен има постъпили 94 горскостопански програми и план-

извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта. 

 

Направление Почви: 
През месец април са извършени 33 извънредни проверки на 33 склада за съхранение на негодни 

и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) в Ловешка област чрез участие в комисия 

по Постановление от Окръжна прокуратура (ОП)-Ловеч от 06.03.2012 г. /преписка № 440/2012 г./. 

Проверките са приключени и предстои изготвяне на доклад до Окръжна прокуратура (ОП)-Ловеч с 

направените констатации. 

 

Съставени наказателни постановления: 

 
“Многопрофилна 

болница за активно 

лечение”ЕООД, 

гр.Кнежа 

Чл.18, т.1 от ЗЧАВ Не е провело емисионен контрол под формата на СПИ 

на емисиите в атм. въздух от неподвижен източник, 

01.01.2010г-31.12.2010г. 

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-

ПЛЕВЕН" ЕАД 

Чл.166, т.3 от ЗООС Дружеството не е изпълнило предписание дадено на 

основание чл.155, ал.2 ЗООС с констативен протокол 

№ КП-1-КР-2/25.02.2010г. и напомнено с КП, № КП-1-

КР-1/23.02.2011 

"ВИТЕКС-ТРОЯН" 

АД /текстилно 

предприятие/ 

Чл.104в от ЗУО Дружеството не изпълнило предписание да сключи 

договор с лице, притежаващо разрешение по чл.12 

ЗУО, за предаване за последващо третиране на отпадък, 

утайки от ЛПСОВ. 
 


