
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец август 2011 г. 

През м. август  РИОСВ Плевен е направил 114 проверки на 105 обекта, и са дадени 75 предписания. 

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 75 обекта са направени 80 планови проверки  и са дадени 56 предписания.  

От тях: 

• Комплексни проверки по контролна дейност – 2 бр, на които са дадени 7 предписания. 

• Съвместни проверки на  6 бр. обекти. 

• в това число направена проверка по КПКЗ на Регионално депо Троян. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 33 обекта са направени 34 извънредни проверки, дадени са 19 предписания. 

От тях: 

• по жалби – 5 бр.;  

• по сигнали – 11 проверки;  

• по заповед на МОСВ – 1 бр. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
  
Контрол върху качеството на атмосферния въздух. 

Във връзка с текущата оценка на КАВ:  

- Изготвена е Месечна справка за концентрациите на ФПЧ10 в АС Плевен, Ловеч и Никопол за 

месец юли 2011 г. Справката е представена в МОСВ и ИАОС. 

- На Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен е публикувана графична и таблична информация и 

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

- Изготвен е Доклад  за  състоянието  на  качеството  на  атмосферния  въздух   (КАВ)   в   

граничния  българо-румънски регион по Долен Дунав – за гр. Никопол, през ІІ тримесечие на 2011 г. 

Докладът е представен в МОСВ и ИАОС. 

- Изготвена е Справка за нивата на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в пунктовете 

за мониторинг на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, за второто тримесечие на 2011 г. 

Справката е представена в МОСВ и ИАОС. 

- Изготвен е Доклад по Наредба №10/06.10.2003 г. за ГГИ, за първото полугодие на 2011 г. 

Докладът и утвърденият доклад от СПИ на ГГИ "Топлофикация - Плевен" ЕАД са изпратени до 

Дирекция "ОЧВ" на МОСВ. 

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

- Анализирани и утвърдени са 13 бр. годишни доклади за 2010 г. от проведени СНИ на 

"Топлофикация - Плевен" ЕАД, "Златна Панега Цимент" АД, "Холсим" Ад - завод Плевен. 

- Изпратено е писмо до "Златна Панега Цимент" АД за допълване на годишен доклад за 

проведените СНИ през 2010 г. на Пещ № 4. 

-  2 бр. утвърдени доклади от СПИ ("Д.Дебеляшки"ЕТ, "Балканфарма - Троян"АД) 

 

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г.  

Съставени са актове за установени нарушения:  

- Пътстрой ЕАД - за непровеждане на емисионен контрол; 

- Винал АД  - за непровеждане на емисионен контрол. 

Издадени са общо 8 предписания по ЗЧАВ: 

- за възстановяване на пломба на газоподаваща арматура към ПКЦ - 1; 

- за провеждане на СПИ - 3; 

- да се подготват съоръжения за провеждане на СПИ - монтиране на пробовземни точки след 

съгласуване - 1;  

- да се ограничи неорганизираното изпескане на прахови емисии - 1; 

- да се монтира филтърен блок - 1; 

- да се монтират ветрозащитни прегради - 1. 



Съставена санкция на "Звезда" АД - Д. Митрополия за превишени норми на допустими емисии 

на вредни вещества - прах и въглероден оксид, изпускани в атмосферния въздух за периода 17 януари-

13 юни 2011 г.. 

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

Анализирани са резултати и са издадени заключения за 3 бр. контролни измервания на шум от 

РЛ - Плевен 

Приети са 2 бр. доклади от проведено СПИ на шум от промишлени източници. 

Извършени са 2 бр. проверки, в т. число: 

- 1 бр. извънредна проверка по писмен сигнал (жалба) съвместно с РЛ - Плевен. 

- 1 бр. планова проверка с контролен мониторинг, в рамките на комплексна проверка на обект 

без КР. 

 
Направление Води: 
През месец август продължават проверките по плана за трето тримесечие. 

Извършени са четири броя планови проверки с четири броя предписания. 

Извършени са три броя извънредни проверки от които една по жалба и две по сигнал на 

граждани. 

 
Направление ОХВ и оценка на риска: 
Проверени са  11 обекта по прилагане на законодателството по химикали. 

Съставени и връчени актове  -2бр.  за установяване на административно нарушение.  

 Регламент REACH- проверени 1 вносител, 6 производителя ( от които 1 на възстановено 

вещество от отпадъци), 9 потребителя по веригата.  

Дадени са предписания за представяне на актуална справка за химикали, актуални ИЛБ по 

Регламент 453/2010. 

Регламент 1272/2008 проверените 2 бр.производители на калциев дихидроксид са извършили 

нотификация в ECHA. 

Констатирано е ниезпълнение на чл.40 на CLP от "Осъм инженеринг" АД, Ловеч-производител 

на калциев дихидроксид. Дружеството представи декларация за спиране на производство. 

По писмо на МОСВ е извършена извънпланова проверка на производител на дървени въглища. 

При проверката е констатирано липса на документи за предварителна регистрация и нотификация. 

Дадени са предписания за представяне на счетоводни документи за производството (с цел 

установяване на начало на производство, възможност за късна предварителна регистрация и 

нотафикация) и за запитване до ECHA, в случай на задължение от страна на дружеството, за 

извършване на регистрация на веществото в ECHA. 

Съставен е и връчен акт за УАН на ЕТ "Тодор Петков- ТИП 24", гр. Червен бряг за нарушение 

на чл.35, т.15 от ЗЗВВХВС. 

Съставен е и връчен акт за УАН на "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна за нарушение на чл. 166 

а, ал.2 от ЗООС. 

Направление Управление на отпадъците: 
Съставени са актове за установяване на административни нарушения на “Възраждане –Касис” ООД и 

“Медитрейд” ООД за не изпълнение на предписание-не представени документи по чл. 11 и чл. 36 от 

ЗУО; на “Рубин” АД и “Пиви Компас” АД за не представени годишни отчети по Наредба № 9 за 2010 

г. Извършени съвместни проверки на площадки на "Метал-Инвест-София" ЕООД в гр. Луковит и с. 

Обнова от експерти на РИОСВ Плевен и МОСВ, съгласно заповед №РД-456/08.07.2011 г. на 

министъра на околната среда и водите. 

 

Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
Направен е мониторинг на костенурки, земноводни и на шест растителни вида (разковниче, 

ковачев зановец, див хрян, гол сладник - в дв -е находища, дегенов скален копър - в две находища, 

лежаща линдерния). 

Установено е находище на защитения вид велчево плюскавиче (Silene velchevii) при входа на 

пещера "Проходна", с. Карлуково, обл. Ловеч. 
 

 

 

 



Съставени наказателни постановления за месец август 2011 г. в РИОСВ - Плевен: 

 

 

 

 

 

 

 

Наказателно 

постановле-

ние,  лв. 

Обект Причина 

1000 лв. “Виола 57”ЕООД, 

гр.Койнаре, 

общ.Червен бряг 

Операторът не е изготвил и представил в РИОСВ-Плевен 

годишен отчет за оборудването си, съдържащо и работещо с 

озонразрушаващи вещества 

300 лв.  “Ваптех”ЕООД, 

гр.София – за обект в 

гр.Плевен 

Не е изпълнено задължение за провеждане на емисионен 

контрол, вкл. собствени периодични измервания на 

контролираните инсталации на обекта в гр.Плевен 

2 000 лв. “Агроком Инвест”, 

гр.Плевен 

При осъществяване на производствената си дейност, от 

страна на дружеството са причинени вредни изменения на 

почвата на собствени и съседни поземлени имоти 

500 лв. “Възраждане - 

Касис”ООД, 

гр.Ловеч 

Дружеството е в неизпълнение на предписание за 

предоставяне на документи, изискуеми съгласно чл.11 и чл.36 

от ЗУО 

500 лв. “Медитрейд”ООД, 

гр.Ловеч 

Дружеството е в неизпълнение на предписание за 

предоставяне на документи, изискуеми съгласно чл.11 и чл.36 

от ЗУО 


