
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец февруари 2011 г. 
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ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

Комплексна проверка по КР, по Регламент 1907/2006 и Регламент 1272/2008 на “Топлофикация Плевен” 
ЕАД. Дадени 5 предписания.  

 

Съвместна проверка в ЕТ Диди-94-Диан Димитров – контрол по изпълнение на индивидуални ПУО, по 
разрешителен режим,  по Регламент 1907/2006,  Регламент 1272/2008 и по Регламент 648/2004. Дадени 3 

предписания. 

Съвместна проверка по компоненти “Въздух” и “Отпадъци” на “ПОЛИМА” АД – източна инд. Зона, дадено 

предписание. 

Съвместна проверка на ЕТ “Анда” . 
Съвместна проверка на МБАЛ – Ловеч, дадени 5 бр. предписания. 
 

Проверени са 3 броя от обектите със задължителен мониторинг на отпадъчните води-обекти които са 

значителни потенциални замърсители на водите съгласно заповед РД-10/12.01.2011 на МОСВ. 
 

Извършени са планови проверки на обекти, ползващи води в: Стилос ООД;  Кондов екопродукция и ВиК 
Стенето, Автоелит-Тетевен, Елпром ЕМС Тетевен, Общ. Ябланица, ВиК Ловеч, ВиК Левски. 

 

Проверки по КАВ в “Ив комерс” и “Бахов”ЕООД гр.Ловеч. 
 

Проверка по прилагане на Регламент 842  и 1005 - ЕТ “АНКО ПЕТРОВ - АНДА” с. Комарево; “СЛАВИМЕС” 
ООД,  ЕТ “Б.Иванов”,”Винал”АД и “Перлома” ЕТ 

 

Проверки по Регламент 1907/2006 и Регламент 1272/2008 в: Анаконда ЕООД; Златна Панега цимент АД – 
дадено предписание; Рафинерия Плама АД и Българска Петролна Рафинерия ЕООД. 

 

По прилагане на регламент 842  и 1005  - “Истър екоконсулт” АД и “Добревски 1”  ООД. 

 

Контрол на емисии от горивен източник (по Наредба №1/2005г.) - “Балес груп” ООД. 
 

Контрол на емисии от ЛОС в разтворители (по Наредба №7/2203г.) - “Пакат – Хасъмски” ЕТ; “Свежест 95” АД 
и “Елит-М. Христов” ЕТ – Плевен. 

Контрол на съдържанието на ЛОС в бои и лакове (по Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ) - “Монолит 73” ООД, 
“ЦСП КОМЕРС” – гр. Троян. 

 

По разрешителен режим и прилагане на ЗУО: «ГИБИ КОМЕРС» ЕООД-2 предписания; «АСТОН СЕРВИЗ» 
ООД, клон Червен бряг; ПУО община Червен бряг - 2 предп; Арте Италиана – ЗУО; ЧЕЗ Разпределение Б-я АД, 

Ловеч във връзка с изготвяне на доклад на ЧЕЗ по програми за  МЕЩ и за привеждане приватизирания обект в 

съответствие с НУ по ОС; Ларче БГ – дадено предписание; Феникс Норд ЕООД – дадено предписание; 

ЧЕЗ”Разпределение България”АД- по чл.43,ал.2 от ЗУО и доклад на ЧЕЗ по програми за  МЕЩ и за привеждане 

приватизирания обект в съответствие с НУ по ОС-дадени 2предписания; “РАНГ 2000” ЕООД; ТД «КНЕЗИМ» 

АД, на основание чл.43,ал.2 от ЗУО; «ГИБИ КОМЕРС» ЕООД, на основание чл.43,ал.2 от ЗУО -2 предписания; 

«АВТО ХИТ ГРУП» ООД-2 предписания; ПУО община Кнежа “Полима шуус” ООД гр. Плевен, дадени 3 

предписания; “Метал Инвест-София”– 2 предписания; “КСТДО” ООД, “МБАЛ Гулянци” ЕООД– 2 

предписания, МЦ- I-Д-р Ал. Войников ЕООД, гр. Гулянци, – 2 предписания; “ДРАГЕВИТ” ЕООД; “АСАД - 

2003” ЕООД; Адекс ресайклинг ООД Ловеч - 2 предписания и  “Елибор-13” ЕООД, с. Петърница. 

 

Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси, и прилюгане на разпоредбите на ЗУО: 
“Мираж 2006” ЕООД – 1 предписание;  “Славимес” ООД – 2 предписания; - “Медитрейд” ООД – 1 преписание;  



“Випак” ООД – 1 преписание;  ПК “Пластик”;  ФЗ “Славяново -2005”;  “Ловешки мелници 2005” АД;  

“Камдизайн” ООД – 4 предписания; “Абдера” ЕООД;  Х и М – Георги Харалампиев” ЕТ; “Анда-Анко Петров” 

ЕТ – 2 предписания. 
 

Извършени  проверки  по ЗБР – за видове по CITES;  по ЗЛР  на пункт за билки – с. Галата; по ЗТ – проверка на 

ПЗ “Проходна”. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
ПО СИГНАЛИ:  
В с.Български извор,  в гр.Пордим съвместно с Обл.управление “Гражданска защита” и проверка на ВиК 

Стенето-Троян; - Пламен Иванов Атанасов – автотенекеджия,  дадено предписание;  ЕТ "Пламен Пенчев"– 

автосервиз , дадено предписание; "Момчил Петров" – дадени  2 предписания; «КОСТОВ» ЕООД – дадено 

предписание; ЕТ "Георги Захариев" - 3 предп.; "Еко Моторс Авто" ЕООД; Авто мото мастер ЕООД Плевен – 2 

предписания; Вояджър-сервиз ЕТ, Плевен – 3 предписания; “Корект-2005” ООД, Плевен – 2 предписания; ЕТ 

"Дочо Ковачев", гр.Троян, с работилница в с. Шипково - 3 предписания. 

 

Проверка по сигнал за изхвърляне на торов отпад близо до бара, която се влива в р. Искър в земл. на с. 

Староселци, общ. Искър. Направени са 2 предписания. 

 

По писмо на МОСВ във връзка с Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси и 
прилагане на разпоредбите на ЗУО: "Веко" ЕООД - 3 предписания; "Скамо" ЕООД – 2 предписания; "Рима - 

Румен Борисов - Станимир Борисов; "Виталис" ЕООД – 2 предписания; "Четпром" ЕООД; Николети България 

АД; "Додревски 2" ООД; "Глобал Лубрикантс енд Кемикалс" ЕООД – 2 предписания; "Сторко" ЕООД – 3 

предписания; "Италтекауто - ИТА"   ЕООД ; "Елма" АД, Троян; ЕТ "Хари-Велев-90", Троян – 1 предписание; 

"Ангро-Тодоров" ЕООД, Кнежа – 1 предписание; "МРМ-България" ЕООД, Плевен  – 1 предписание; "Глобал 

лубрикантс енд кемикълс" ЕООД – 1 предписание; "Карабулев" ООД. 

 

Проверка по прилагане на Регламент 842  - ф-ма ЛИДЛ - България 
 

По заявление за ТДОЧЦМ - “Феникс Репластик” ЕООД. 
 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 
Участие в ЕЕС на “Ветроенергиен парк  Гулянци ІІ”. 

 
Участие в два броя комисии за въвеждане на обекти в експлоатация. 
 

Участие в Държавна приемателна комисия в “Актавис”АД гр. Троян. 

Работна среща по Наредба 14 и ПМС 207 с Кмет на Община Ч.бряг 

  
Участие в комисия на РДГ Ловеч за гори в ДЛС – Априлци. 

 

Участия в Държавни приемателни комисии –Газификация на гр. Ловеч, Газификация на гр. Левски (подобекти). 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
Финансов контрол на такси за МРО  
Във връзка с изпълнение задълженията на лицата по чл.11, ал.1 и 2 от ЗУО, както и поет ангажимент 

за оказване съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространение отпадъци, са 

проверени 24 дружества, пускащи на пазара опаковани стоки, членуващи в “Екобулпак” АД. Дадени са 

26 броя предписания във връзка с правилното  начисляване и заплащане в срок на  лицензионни 

възнаграждения. Като резултат от направените предписания на дружества, на които е извършена 

проверка през месец февруари  2010г., постъпилите средства в ПУДООС са в размер на 1144.97 лева. В 

организации по оползотворяване са платени лицензионни възнаграждения в размер на 3260.36 лева- 

(след констатации от направена проверка за 2010 г.). След направена проверка и дадени предписания 

от експерти от РИОСВ – Плевен едно от дружествата-длъжници е заплатило в “Екобулпак” АД сумата 

14 725.88 лв.( дължима сума за периода 01.01 – 31.12.2010г.) 

 

Проверки на дружества, с утвърдени програми за индивидуално изпълнение на задълженията си 
по Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти. 
Проверени са 4 броя дружества с утвърдени програми за индивидуално изпълнение на задълженията 

си по Наредбата. Води се отчетност за събраните, отработените и пуснати на пазара масла. Подадени 



са одиторски доклади в МОСВ.  Дружествата представят документи за пуснати на пазара масла, 

събрани и отработени – в изпълнение на целта по чл.9, ал.1 от Наредбата. 

 

Контрол върху качеството на атмосферния въздух. 
Работа по разработване/актуализиране на общински програми за качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ, с представители на Общини Плевен, Никопол и Ловеч. Подготвяне на 

данни, необходими за оценката на КАВ чрез моделиране на дисперсията на ФПЧ10 за трите общини. 

Прилагане на Наредбите за ограничаване емисиите на ЛОС в резултат на употреба на 
разтворители – Наредба 7 от 21.10.2009 и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ. 

Проведени са голям брой консултации (в РИОСВ и чрез телефонни разговори) с оператори, 

извършващи дейности с употреба на летливи органични съединения (ЛОС) в разтворители, относно 

изготвяне на информацията за годишна консумация на ЛОС. 

Контрол на обекти с употреба на озонразрушаващи вещества, съоръжения и инсталации 
попадащи под контрол на Регламент (ЕО) № 1005/2009(2037/2000) и Регламент (ЕО) № 842/2006. 

Проведени са консултации с оператори относно изготвяне и проверка на достоверността на 

информацията, във връзка с изготвяне на годишния отчет за употребените ФПГ и озонразрушаващи 

вещества.  

Контрол на обекти с действие на вредни физични фактори  

Подготвена и публикувана на електронния сайт на РИОСВ – Плевен е информация за влязлата в сила 

от 12.02.2011 г. нова Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за 

мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и 

предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. Направена е 

анотация на основните промени в сравнение с отменената аналогична Наредба №2/2006 г. 
 

Прилагане на Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008. 
Извършен е контрол относно извършена същинска регистрация по Регламент 1907/2006 до 

30.11.2010г. и нотификация по Регламент (ЕО) 1272/2008. Проверени са производството, вноса, 

употребата и съхранението на химични вещества и смеси и наличието на актуални ИЛБ и достъпа на 

работещите до тях. 

Съставен е акт на Белсма Фърничър  ЕООД, Ловеч във връзка с  нарушение на  чл. 35, т.2 от 

ЗЗВВХВС.  
 

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

 
Наказателно 

постановление 

лв. 

Обект Причина 

1000 лв. Стайко Петров Петров 

от с.Рибарица 

НП№001 от 10.02.2011г. Като директор на 

ДГС-Рибарица, не е изпълнил условия, 

поставени в решения на директора на 

РИОСВ-Плевен; неизпълнение по чл.31, 

ал.14 от ЗБР 

500 лв. “Профилактика, 

рехабилитация и 

отдих” ЕАД – клон 

Вършец 

НП№054 от 11.02.2011г. Неизпълнение на 

предписание, дадено по чл.93, ал.4 от 

Закона за управление на отпадъците 

500 лв. “Нет Метал”ООД, 

гр.Кнежа 

НП№003 от 16.02.2011г. Неизпълнение на 

предписание, дадено по чл.93, ал.4 от 

Закона за управление на отпадъците 

 


