
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За м. април 2010 г. 

Брой 

проверени 

обекти* 

 

Брой дадени 

предписания 

Брой 

съставени 

актове 

Брой издадени 

наказателни 

постановления 

 

Брой наложени санкции с 

НП по чл. 69 от ЗООС  
(от РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции 

през отчетния период, включително от  

текущи санкции наложени в предходни 

периоди/ 

Брой 

издадени 

заповеди за 

спиране на 

дейности 

бр.  бр.  бр.  бр.  лв. бр.  лв. бр.  

149 145 1 6 5600 0 1251 0 
 

В проверените 149 обекта са направени 160 бр. проверки. 

 

Комплексни проверки по контролна дейност на: “Олива” АД, гр. Кнежа; “Ансда” АД, гр. Кнежа; “ЯНА” – АД – Бургас – завод Плевен; “Софарма” АД, завод за 

фармацевтични продукти с. Врабево; “Сърпрайз” ООД. Съставени 27 предписания. 

 

Комплексни проверки по КР: “Сърпрайз” ООД,  “Рубин” АД, “СК-13 Каменина” АД. Съставени 2 предписания. 

 

Съвместни проверки: “Мебел Троян”, “Месокомбинат” – Летница, “ЦСП Комерс” – Троян,  “Фелдбахер Фрут енд партнерс – България” ЕООД; на петролно находище 

“Долни Дъбник” към “ПДНГ” АД; на петролно находище “Горни Дъбник” към “ПДНГ” АД – 1 бр. предписание и  съвместна проверка на сондаж Е-29 
бис
 към петролно 

находище “Долни Дъбник”. 

 

Проверка  на складовете с негодни ПРЗ в общ. Пордим, общ. Червен Бряг съвместно с ГЗ, КОС към МВР. 

 

Планови проверки: 

Регламент 1907/2006:  “Сасон” ЕТ, гр. Плевен; “ЦСП Комерс” ЕООД, гр. Троян. 

 

Контрол съдържанието на ЛОС в бои и лакове – 2 бр. проверки, 2 бр. предписания: “ЮНГ” ООД гр. Ловеч; “Осъм Инженеринг” АД гр. Ловеч. 

 

Обекти, на които е издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС:  “Газтрейд Плевен” ООД, гр. Плевен и “Петролна база Левски” гр. Левски. 

 

Планови проверки на баластриера, кравеферма и “Полихим-СС”. Дадени са 3 предписания. 

 

Миннодобивни обекти: Кариера “Габровица” /находище “Ябланица”/ към  “Седимент приват” ЕАД, гр. София; Кариера “Нановица” към  “Седимент приват” ЕАД, гр. 

София; Кариера “Гложене-Нановица” към “ Пътстрой” ЕАД, гр. Ловеч; Находище “Бъчвата”, земл. гр. Плевен към “СК-13 Каменина” АД, гр. Плевен; Кариера за добив на 

инертни материали в земл. на гр. Койнаре, общ. Червен Бряг, обл. Плевен; и  Находище “Гечовското” към “АСС Инженеринг” ООД; к-ра “Бъркач”, с. Бъркач към 

“Пътинженеринг” АД, гр. Плевен; текущ контрол на находище “Гечовското”, с. Бежаново, общ. Лукивит, обл. Ловеч към “АСС Инженеринг” ООД, гр. Луковит. 

Геологопроучвателен обект - Проучвателен сондаж “Р-1 Койнаре запад” в проучвателен Блок “А Ловеч” към Дайрект Петролеум България” ЕООД. 

 

Планови проверки на билкозаготвителни пунктове, на находище на лечебна иглика, на защитени територии “Дългата бара” с. Беглеж и “Тараклъка” с. Градище  и на 

защитени видове растения и животни. 

 

Планови  проверки на обекти, ползващи води : х-л Рибарица;  х-л ПК Рибарица; х-л Света Екатерина;  ЕТ Плашун –Борис Събев; Цех 140 на “Елма”;  “Елиаинвест” АД 

гр.Никопол - преустановена производствената дейност; Община Гулянци, градска канализация; ГПСОВ Плевен – пломбиран савак на изход авариен канал ПСОВ. 

 

По Наредба №16 на: Бензиностанции “Петрол” АД – 4117, с. Новачене; “Найденов ойл”, с. Въбел; “Соларис”, с. Жернов, “Мобайл” ООД гр. Никопол.  

 



Планови проверки по ЗЧАВ за контрол на емисии от ЛОС на МЕБЕЛ ТРОЯН ООД гр. Троян и  САВЕЛ ЕООД гр. Троян дадени 2 бр. предписания. 

Планови проверки по ЗЗШОС на: ВИТАВЕЛ АД – гр. Луковит; АБЛАМИЛК ЕООД – гр. Луковит; МЕБЕЛ ТРОЯН ООД – гр. Троян; САВЕЛ ЕООД – гр. Троян, дадени 1 

бр. предписания. 

 

По разрешителен режим:  ДКЦ І Червен бряг ЕООД -  чл.43, ал.2 и чл. 93, ал.2 и 3 от ЗУО - 2 предписания; МБАЛ Червен бряг ЕООД -  чл.43, ал.2, чл. 93 и ал.2 и 3 от 

ЗУО – 1 предписание; Калинел ЕООД, пл. гр. Червен бряг  - чл.43, ал.2 и чл. 93, ал.2 и 3 от ЗУО ; ЕТ Цветомир Василев-Премиер, гр. Ч. бряг - чл.43, ал.2 и чл. 93, ал.2 и 3 

от ЗУО ; “Финикс инвирс” ООД база Луковит - чл.43, ал.2 от ЗУО - 2 предписания; “Силва Ууд” ЕАД -чл.41, ал.2 от ЗУО - 2 предписания; “ВС Метал Къмпани” АД - 

чл.43, ал.2 и чл. 93, ал.2 и 3 от ЗУО; “Полихим – СС” ЕООД - чл.43, ал.2 и чл. 93, ал.2 и 3 от ЗУО - 2 предписания; ., “Савел“ ЕООД -  чл.43, ал.2, чл. 93 и ал.2 и 3 от ЗУО;  

“Мебел Троян” ООД - чл.43, ал.2 и чл. 93, ал.2 и 3 от ЗУО ; “МБАЛ Троян” ЕООД - чл.43, ал.2 и чл. 93, ал.2 и 3 от ЗУО; "Три Ауто" ЕООД - чл. 43, ал. 2 от ЗУО; "Лит 08" 

ЕООД - чл.43, ал.2 от ЗУО; МЦ-І-Никопол ЕООД -  чл.43, ал.2, чл. 93 и ал.2 и 3 от ЗУО;  МБАЛ-Никопол ЕООД - чл.43, ал.2 и чл. 93, ал.2 и 3 от ЗУО; "Ромпетрол 

България" АД Ловеч, чл.43, ал.2 от ЗУО; «Драгевит» ЕООД с.Рупци, чл.43, ал.2 от ЗУО – 1 предписание; «Палмекс – 03» ЕООД гр.Червен бряг, чл.43, ал.2 от ЗУО; НК 

"ЖИ", Червен Бряг - чл.43, ал.2 от ЗУО; "БДЖ ТПС (Локомотиви)", Червен Бряг -  чл.43, ал.2 от ЗУО; по чл. 58 от НУБА; "Феникс-Инверс" ООД база Левски; по чл.55, ал3 

от ЗУО -  проверка в “Шопов комерс” ЕООД с. Българене; "Радиал" ООД-  чл.43, ал.2 от ЗУО - 3 предписания; ЕТ "Булстейшън"-  чл.43, ал.2 от ЗУО – 1 предписание; 

"Бетамебел" АД ; Мебел арт-2000 ЕООД. 

По чл. 97, ал 1 от ЗУО:  “МЦ – Троян” ЕООД - 2  предписания; "Мимтекс" ЕООД - 2  предписания; по Наредба № 8 - 2 проверки, 2  предписания - Регионално депо Троян 

и Общинско депо Летница; чл. 93 ал. 2 от ЗУО - 2 проверки, 1 предписание ПУО ОА Троян и Летница; "Рото-тол" ООД; "Ники Авто 2009" ЕООД. 

 

По писмо на МОСВ за разделно събиране на отпадъците:  проверка на “Билла България” ЕООД гр. Ловеч. 

 

По Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси:  Потребителна коперация «Наркооп» гр. Ябланица - 2 предписания; «Боряна» АД Червен бряг – 3 

предписания; « Голяма мелница – Червен бряг» ООД; « Емтекс» ООД гр. Червен бряг – 2 предписания; Потребителна коперация “Единство” гр. Летница; “Фелдбахер 

Фрут енд партнерс – България” ЕООД – 2 предписания; “Уолтопия” ООД– 2 предписания; :«КАПС» ООД гр. Ловеч – 1 предписание; “Месокомбинат Ловеч” АД ; 

“Батерия” АД – 3 предписания; “Дунав Никопол” ЕООД - 3 предписания. 

 

Последващ контрол на:  закрити нерегламентирани сметища в с. Пелишат, с. Крушовица, с.Българене и с. Рупци. 

Направена проверка по предписание на РИОСВ Плевен на основание писмо на МОСВ 05-08-1649/09 (контрол по чистотата на републиканска пътна мрежа). 

Последващ контрол на закрито през 2006 г. нереглам. сметище в земл. на с.Реселец, общ.Червен бряг 

 

Извънредни проверки:   По изпълнение на предписание “Палмекс 03” ЕООД гр. Луковит. 

Сондаж Р-4 в земл. на гр. Долни Дъбник, обл. Плевен – 3 бр. предписания. 

Проверка на Кариера за добив на варовик в земл. на с. Горталово, общ. Плевен. 

По подаден проект на фирмена ПУДО на «Трейдсървиз» ЕООД, с площадка за ДО под № 7,/ вх.№1541/ 08.04.2010г./ – на осн. Чл.93 от ЗУО. 

 

Проверка по сигнали:  в пещера “Съева дупка”; в жилищен блок в гр. Плевен, ул. Ген.Вл.Вазов” 7 – срещу монтиране на GSM-антени; по сигнал на ул. “Стоян 

Михайловски;  проверка по сигнал малък язовир в “Кайлъка; “Феникс инверс” ООД площадка за ТДОЧЦМ в гр. Плевен (сигнал вх. №ОИК-3-17/16.04.2010 г.) – 1 

предписание; "Рилтрейд" ООД площадка за ТДОЧЦМ в гр. Плевен (сигнал вх. №ОИК-3-17/16.04.2010 г.) – 2 предписания. 

 

Проверка по жалби:  в ДЗЗД “Автопик” – 1 предписание; по внесена жалба за увреждане на дървета в с. Реселец; ЕТ “ЦЕБО-Боряна Дочева” – 2 предписания; по жалба с 

вх.№ ОИК-2 4/ 13.4.2010г. , и на осн. Чл.97 от ЗУО. 

 

Извършен мониторинг на земноводни в землището на с. Муселиево. 

 


