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

През м. септември  РИОСВ Плевен е направил 80 проверки на 76 обекта,  дадени 123 предписания. 

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 55 обекта са направени 57 планови проверки  и са дадени 106 предписания.  

От тях: 

• Комплексни проверки по контролна дейност – 2 бр, на които са дадени 16 предписания. 

• Съвместни проверки на  2 бр. обекти. 

• в това число направени проверки по КПКЗ на: “Старт Керамик” ООД, “Лесопласт” ООД и Българска 

петролна рафинерия. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 22 обекта са направени 23 извънредни проверки, дадени са 17 предписания. 

От тях: 

• по жалби – 3 бр.;  

• по сигнали – 9 проверки. 

 

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 

предходния месец август 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. 

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

- Анализирани са 6 бр. месечни доклади от проведени СНИ на "Златна Панега Цимент" АД и 

"Топлофикация - Плевен" ЕАД. 

- Екперт от направление "въздух" участва в заседание на ЕЕС в ИАОС относно преразглеждане 

на комплексно разрешително № 76/2005 г. на “ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД, във връзка с 

предложените от РИОСВ - Плевен промени в Условие 9. Емисии в атмосферата. 

- Утвърдени са 2 бр. доклади за резултатите от СПИ. 

 

По прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. за норми за допустими емисии на летливи 

органични съединения при употреба на разтворители и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: Извършени са 

5 проверки по спазване условията на Наредбата по чл.11 а то ЗЧАВ на различни категории 

потребители на продукти за покрития и една проверка на обект с дейност в обхвата на Наредба №7/21 

Окт.2003г. с консумация под ПСКР. 

 

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г.  

Извършени са 2 бр. извънредни  по повод постъпили сигнали и жалби. 

Съставен е 1 акт за установени нарушения на Бета индъстрис корп - за неорганизирано 

изпускане на емисии; 

 

Издадени са общо 9 предписания по ЗЧАВ: 

- Да се изготви и приложи от оператора програма за спазване изискванията на чл. 70 от 

Наредба № 1 за намаляване и ограничаване разпространяването на емисии от прах ; 

- да се поставят табелки на хл. инсталации по образец на Приложение №3 от Наредбата за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г.; 

- да се представят документи за произхода на фреони;  

- 2 бр. предписания за  монтираж на пробовземни точки; 

- 1 предписание за провеждане на СПИ; 

- 2 бр. предписания за ремонт и профилактика на пречиствателно съоръжение и изпускащо 

устройство; 



- 1 предписание за употреба на продукти отговарящи на изискванията за съдържание на 

ЛОС; 

- Предписанията са изпълнени в срок. 

 

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

Извършени са 3 бр. проверки, в т. число: 

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

без КР - на “ВИТЕКС-ТРОЯН” АД гр. Троян. 

 

Направление Води: 
Направени са две планови проверки.  

Извършени са четири извънредни проверки, от които: 1проверка по жалба, 1 - по сигнал на 

гражданин, 1 - по писмо на Областния Управител на Ловеч, 1- относно работата на ГПСОВ Ловеч. 

Дадени са 9 бр.предписания, относно провеждане собствен мониторинг на отпадъчни води, 

поддръжка в изправност на пречиствателни съоръженията за отпадъчни води. 

 
Направление ОХВ и оценка на риска: 
Проверени са  7 обекта по прилагане на законодателството по химикали- 2бр. планови, 3бр. 

участия в КПКЗ, 2бр. участия в КПКД. 

 Регламент REACH- 1 вносител, 1 производител   на вещества, попадащи в приложение V на 

Регламент, 2 потребителя по веригата.  

Дадени са предписания за представяне на актуална справка за химикали, за представяне на 

извършена нотификация на опасен биоцид. 

Регламент 1272/2008 - ПДНГ АД е производител на природен газ, нефт и кондензат и при 

проверката е констатирано, че  е изпълнил задълженията си за нотофициране на ЕСНА на пусканите 

на пазара цитирани опасни химични вещества. 

Констатирано е неизпълнение на чл.40 на CLP от "Каприкорн Кемикълс груп" ООД, гр. 

Луковит -производител на опасен биоцид. Дружеството не представи рапорт за извършена 

нотификация, за което ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. 

Даденото  предписание на "ВИСА 1" ЕООД през август за представяне на счетоводни 

документи за производството на дървени въглища(с цел установяване на начало на производство, 

възможност за късна предварителна регистрация и нотификация) е изпълнено. Фирмата е извършила 

късна предварителна регистрация и нотификация на дървени въглища, съгласно чл.28, ал.6 REACH. 

 

Направление Управление на отпадъците: 
Съставени са 5 бр. актове за установяване на административни нарушения, както следва:  

На "Метал-Инвест-София" ЕООД са състваени 3 бр. актове. Два от актовете, в размер на 5000 лв. 

всеки, са съставени на основание чл. 106, ал. 2, т. 4 от ЗУО  - за неспазване на минимални технически 

изисквания за извършване на дейността за бази с. Обнова, общ. Левски и гр.Луковит, вписано като 

условие в издаденото разрешение за дейности с отпадъци на дружеството. Третият акт, в размер на 

2000 лв. съгласно по чл. 106, ал. 1, т. 7 от ЗУО, е за предоставяне на невярна информация и водене на 

невярна отчетност . 

 

На ЕТ "Кайчо-ДП-Николай Ненов" е състваен акт за не представени годишни отчети по Наредба № 9 

за 2010 г. в размер на 2000 лв. по чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗУО.  

На “Елибор - 13” ЕООД с.Пертърница е съставен акт за това, че извършва дейности по предварително 

третиране на отпадъци без разрешение за дейности с отпадъци, изискващо се по реда на чл.12 от ЗУО. 

Актът е съставен на основание чл.106, ал.3, т.2 от ЗУО в размер на 7000 лв. 

 

Проверено е състоянието на контейнери "Б-Б- куб", разположени на територията на РИОСВ Плевен. 

Във връзка с констатирани проблеми са дадени предписания на Общини Плевен и Долна Митрополия 

за уведомяване на "БалБок Инженеринг" АД в качеството му на изпълнител за предприемане на 

необходимите мерки за екологосъобразно съхранение на негодните за употреба ПРЗ с изтекъл срок на 

годност. 

 
 
 



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

ковачев зановец, див хрян, гол сладник - в две 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. 

През месец септември в РИОСВ - Плевен са постъпили 190 уведомления за планове и програми 

свързани със сеч на гори. 
 

 

 

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

 

 

Наказателно 

постановле-

ние,  лв. 

Обект Причина 

500 лв. “Пътстрой”ЕАД, 

гр.Ловеч 
Не е изпълнено задължение за провеждане на емисионен 

контрол, вкл. собствени периодични измервания 

400 лв.  “Винал”АД, гр.Ловеч Не е изпълнено задължение за провеждане на емисионен 

контрол, вкл. собствени периодични измервания 

5 000 лв. ЕТ“Тодор Петков-

ТИП-24”, гр.Червен 

бряг 

Не е извършил нотифициране на Европейската агенция по 

химикали за информация относно калциев дихидроксид 

2 000 лв. “Рубин”АД, гр.Плевен Дружеството не предоставя документи относно отчета и 

информацията за управление на дейностите по отпадъците 

съгласно ЗУО и Наредба №9 

2 000 лв. “Пиви Компас”АД, 

гр.Плевен 
Дружеството не предоставя документи относно отчета и 

информацията за управление на дейностите по отпадъците 

съгласно ЗУО и Наредба №9 

2 000 лв. “Олива”АД, гр.Кнежа Дружеството е предоставило отпадък за оползотворяване  на 

лице, което не притежава разрешение за дейности с отпадъци 

10 000 лв. “Нафтекс 

Петрол”ЕООД, 

гр.Варна  

(за Петролна база 

Плевен) 

Дружеството не е спазило Условие 19, предвидено в решение, 

издадено по чл.116д, ал.2 от ЗООС 

5 000 лв. “Метал-Инвест-

София”ЕООД, 

гр.София 

(площадка с.Обнова, 

общ.Левски) 

Дружеството не е изпълнило условията, на които трябва да 

отговаря площадката, определени в Решение на министъра на 

околната среда и водите  

5 000 лв. “Метал-Инвест-

София”ЕООД, 

гр.София 

(площадка гр.Луковит) 

Дружеството не е изпълнило условията, на които трябва да 

отговаря площадката, определени в Решение на министъра на 

околната среда и водите  

2 000 лв. “Метал-Инвест-

София”ЕООД, 

гр.София 

(за площадки  в 

с.Обнова, общ.Левски 

и в гр.Луковит) 

Дружеството предоставя невярна информация и води невярна 

отчетност за излязлото от употреба електрическо  и 

електронно оборудване 


