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

През м. август  РИОСВ Плевен е направил 81 проверки на 80 обекта,  дадени 63 предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 49 обекта са направени 50 планови проверки  и са дадени 46 предписания.  
От тях: 

• КПКЗ - 3 бр. на: "Лесопласт" АД - извършена планова проверка на инсталация за интегрирано 
производство на високодобивен влакнест материал; "Българска Петролна Рафинерия"ЕООД - 
извършена планова проверка на рафинерия за атмосферна дестилация на нефт; Регионално депо 
за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър 
и Гулянци -  извършена планова проверка на регионално депо за неопасни отпадъци - община 
Плевен 

• Комплексна проверка по контролната дейност  – 7 бр. на: Mултиимпекс ЕООД/Цех за производство на 
сухи строителни смеси/; Алуком АД /Леене на алуминий/; Кооперация Обнова /производство на слоести 
детайли, фурнир и бичени материали/; Универсалстрой /производство на бои и лепила/; КАМ 
ООД/оползотваряване на композитни материали от отпадъци/; Елица-3 ЕООД /складова база на 
продукти за нанасяне на покрития, силикони и полиуретани/; БДС-Български деликатесен стандарт 
ООД, София, цех Левски/месопреработка/. 

 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 31 обекта са направени 31 извънредни проверки, дадени са 17 предписания. 
От тях: 

• КПКД - Агромакс ЕООД -  във връзка последващ контрол по постъпил в РИОСВ Плевен сигнал 
за замърсяване на река Вит 

• КПКЗ – Старт керамик ООД  - разпломбиране в инсталация за изработване на керамични 
продукти чрез изпичане - тухли, включваща рингова пещ. 

• по жалби – 3 бр.; 
• по сигнали – 12 бр.; 
• по заповед на МОСВ – 1 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.  
 
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 мес. юли за 3 бр. АС – Плевен, Ловеч, Никопол. Справката е публикувана в сайта 
на РИОСВ – Плевен. 

• Събрана и структурирана информация от Общинските програми за КАВ и годишните 
отчети за изпълнението им, попълнени и изпратени в МОСВ 3 бр. формуляра, всеки с 7 
бр. приложения - за годишно докладване по Директива 96/62/ЕО за КАВ и Доклад по 
Директива 2002/3/ЕО за норми на озон. 

 
По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

- Анализирани са и предложени за утвърждаване 7 бр. доклади за резултатите от СПИ на:  
Дренски ООД; Георгиев и Ко ООД; Мултиимпекс ЕООД; Златна Панега Цимент АД - емисии 

от хлороводород и флуороводород от Пещ 4; Рубин АД - емисии на азотни оксиди от Ванна пещ № 5; 
Никром Тръбна мебел АД - гр. Ловеч; Ваптех АД – Плевен. 

Върнати за преработка са 3 бр. Доклади за СПИ: ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД (2 бр.) 
поради проведени измервания на прах при част от източниците при по-малко от 70% натоварване;  
БАЛЕС ГРУП ООД - поради грешки в протокола. 

 



Оценка на месечни доклади за СНИ - анализ и изготвени протоколи за оценка на 6 бр. месечни 
доклади за СНИ на емисии на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и 2 бр. на ТОПЛОФИКАЦИЯ 
ПЛЕВЕН ЕАД. 

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

 2 бр. планови  проверки  на обекти с дейности от обхвата на Наредба 7/2003г.  
 - Лесопласт АД - предприятие за производство на дървесновлакнести плочи , в рамките на КП 

по спазване условията на КР; 
 - Троян Прес АД -  извънпланова съвместна проверка с ОбА Троян, по сигнал; 
6 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;  
-  Кооперация Обнова - от обхвата на Наредба 7/2003г с консумация под ПСКР; 
-  Доверие Брико АД - ТЦ Мосю Бриколаж - търговия  с  продукти за нанасяне на покрития; 
-  Мултиимпекс ЕООД и Универсалстрой ООД - производители на продукти за нанасяне на 

покрития; 
-  Хоризонт - Плевен ЕООД - строителна фирма и Дъга 95 ООД - автосервиз - потребители на 

продукти за нанасяне на покрития; 
Становище по техническо задание за създаване на публичен регистър на инсталации с употреба 

на ЛОС по искане на МОСВ 
Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух: 

Направени са 5 бр. проверки: ЛЕСОПЛАСТ АД - дървопреработвателно предприятие в гр. 
Троян (участие в проверка по КПКЗ);  Българска петролна рафинерия (БПР) ЕООД – нефтена 
рафинерия в земл. с.Дисевица (участие в проверка по КПКЗ);  Мултиимпекс ЕООД - производители на 
продукти за нанасяне на покрития (участие в комплексна проверка);  Универсалстрой ООД - 
производители на продукти за нанасяне на покрития (участие в комплексна проверка); Звезда АД - 
Долна Митрополия - преработкана маслодобивни семена(проверка про провеждане на емисионен 
контрол) 

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 2 бр. проверки :  
Ентек ЕООД, с. Деков, общ. Белене - бензиностанция; 
ЕТ РДК инженеринг, гр. Белене - бензиностанция; 
 

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

на ЗЗШОС: 

• Проведен е текущ контрол на 5 бр. промишлени източници на шум в околната среда: 
ПЛЕВЕН 1999 ООД - предприятие за производство на конфекция в гр. Плевен,   
ФЕШЪН ГРУП ЕООД - предприятие за производство на конфекция в гр. Плевен,   
УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООД - предприятие за производство на бои и лакове в с. Дълбок дол, 
общ. Троян (участие в комплексна проверка) 
ЛЕСОПЛАСТ АД - дървопреработвателно предприятие в гр. Троян (участие в проверка по 
КПКЗ) 
Българска петролна рафинерия (БПР) ЕООД – нефтена рафинерия в земл. с.Дисевица (участие в 
проверка по КПКЗ) 
 
Направление Води: 
През месец август в направление води са извършени 11 броя планови проверки с издадени 12 

броя предисания.  
Извършени са 4 броя извънредни проверки по сигнал и една извънредна - последващ контрол. 

Сигналите са за наличие на умряла риба в река Дунав и река Искър, и изпускане на отпадъчни води в 
река Бели Осъм. 

 
Направление ОХВ и оценка на риска: 
Извършени са проверки на 11 обекта, от които 4 бр. на КПКД , 1 бр. извънредна по жалба и 6 

бр. планови по ЗЗВВХВС. Дадени са 17 бр. предписания за предоставяне на информация относно 



колическва и доставчици на химикали, изготвяне на инструкции за безопасно съхранение и оценка на 
съхранение на ОХВ и С. 

Контрол по Регламент REACH :  Извършена е проверка на 2 бр. производители на химични 
вещества, 1 вносител и 7 бр. потребители по веригата, съгласно определенията на  REACH. Фирмите 
производители  са спазили изискванията за предварителна и  същинска регистрация на веществата. 
Представиха се ИЛБ , отговарящи на изискванията на Регламент 453/2010г.  

Контрол по Регламент 1272/2008 (CLP) -  Фирмите са извършили нотифициране на химичните 
вещества през 2011г. и се констатира, че към момента на проверките нямат нови опасни вещества за 
които е необходимо нотифициране, съгласно чл.40 на CLP. 

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 и попълнени 
от 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. С 
попълнените въпросници, по предоставен от МОСВ образец, дружествата информират, че не са 
производители на РВDE и PFOS и няма наличие на тези вещества в състава на внесените силикони и 
тапицерии 

 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 изискванията за съхранение на ОХВ 
и смеси, съгласно изискванията на  

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 е взето участие в проверки на  2бр. обекти с издадени комплексни 
разрешителни и  участие в  експертен съвет в ИАОС София,  във връзка с  проект на издаване на КР. 

За проверявания период няма установени съществени нарушения на законодателството по 
химикали. 

 
Направление Управление на отпадъците: 
Извършени са 8 бр. проверки по постъпили в РИОСВ Плевен жалби и сигнали. На 
жалбоподателите е отговорено в срок. 
 
Направление Превантивна дейност: 

През месец август 2012 г. са издадени общо 12 бр. решения за преценяване на необходимостта от 
извършване ОВОС (общо: 60 бр. през 2012 г.). Издадено е 1 решение за преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО (общо: 10 бр. през 2012 г.). Прекратени са общо 3 бр. 
съвместени процедури по ЗООС и по ЗБР (общо: 32 бр. по ОВОС и 5 бр. по ЕО през 2012 г.). 

През месец август 2012 г. са постъпили 12 искания за преценяване на необходимостта от ОВОС (общо: 
79 бр. през 2012 г.). Разгледани са общо 111 уведомления за инвестиционни предложения (ИП), като 
по 14 уведомления, възложителя е информиран за необходимите действие по глава шеста от ЗООС 
(съвместена процедура по ЗООС и по ЗБР) – всичките подлежат на преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. По 93 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 37 вътрешни становища и са изготвени  56 бр. 
писма преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС). По 4 бр. уведомления процедурата не е 
приключила. 

 
Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
През месец август в РИОСВ - Плевен има постъпили 239 горскостопански програми и план-

извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта. 
 

 

 



Съставени наказателни постановления: 

 
"Плевен Мес" 
ООД,  

500 лв. Чл.200 ЗВ Не е представен доклад за изпълнение на 
условие в издаденото разрешително за 
заустване на отпадъчни води, съгласно ЗВ. 
Не е представен протокол от проведен 
собствен мониторинг. 

ЕТ "Величко 
Иванов-
Венеция" 

500 лв. Чл.200, ал.1, т.29 и 
чл.200а, т.2 ЗВ 

Не е представен констативен протокол от 
проведен собствен мониторинг на 
отпадъчните води, изискващ се по 
разрешително за заустване. Не е представен 
и доклад за изпълнение на условие в 
разрешително за заустване за 2011г. 

Аспарух 
Михов 
Асенов  

200 лв. Чл.29, ал.3 от ЗЛР Като  билкозаготвител и отговорник на 
билкозаготвителен пункт в с.Бъркач, 
извършва сушене на площадка, която не 
отговаря на изискванията по чл.10, т.3 от Н-
ба №5/19.07.2004г. 

Община 
Летница 

1400 лв. Чл.105, т.1 от ЗУО Изхвърлят се битови отпадъци, събрани от 
общината, на общинско депо, което е 
закрито 

"АЛФА 
ГРУП" ООД 

2000 лв. Чл.166,т.3 във 
вр.чл.155, ал.1и 
ал.2 от ЗООС 

Дружеството не е изпълнено предписание 
дадено с КП № ИЦ-13 от 29.06.2012г. на 
РИОСВ Плевен в определен срок до 
09.07.2012г. 

Венцислав 
Ангелов 
Маринов 

300 лв. Чл.133, ал.1,т.3 от 
ЗУО 

Лицето В.Маринов съхранява 18 броя 
ИУМПС, както и 1бр. ИУМПС (Пежо-206 с 
рег.№С 5742 ХК), като същите не са 
предадени на площадки за съхраняване или 
в центрове за разкомплектоване. 

"СЛАВЯНА" 
АД  

2000 лв. Чл.155,ал.2 във вр. 
чл.166 т.3 от 
ЗООС 

Дружеството не е изпълнено предписание 
на РИОСВ Плевен, а именно не е внесло 
необходимата информация съгл. чл.16,ал.1 
от Н-ба за условията и реда за изд. на КР, до 
комп.органи-ИАОС, за преценяване необх. 
от изменение на условие на разрешителното 
или актуализирането му. 

"ИВИСОЛ" 
ООД 

1000 лв. Чл.31, ал.14 от ЗБР Дружеството, като възложител на 
инвестиционно предложение, не е спазило 
условията в Решение № 024-0С/2009г. на 
РИОСВ Плевен. 

Иван 
Георгиев 
Тилов 

500 лв. Чл.104в ЗУО не е представил в срок до 21.02.2012г. в 
РИОСВ Плевен, изисканите работни листи 
за класификация на отпадъците. 

Мирослав 
Митков 
Маринов 

100 лв. Чл.29, ал.3 ЗЛР не е обозначил билкозаготвителния пункт, в 
който се отглеждат животни (кокошки), с 
указателна табела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


