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

През м. февруари  РИОСВ Плевен е направил 67 проверки на 65 обекта,  дадени 61 предписания. 

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 33 обекта са направени 34 планови проверки  и са дадени 33 предписания.  

От тях: 

• КПКЗ  – на “Топлофикация-Плевен”ЕАД; 

• Комплексна проверка по контролната дейност  – Витекс - Троян АД гр. Троян. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 33 обекта са направени 33 извънредни проверки, дадени са 28 предписания. 

От тях: 

• по сигнали – 1 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 20 бр. 

• комплексна проверка по контролната дейност  – “МЕБЕЛИКС” ООД. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
На 29 февруари 2012 г. в град Ловеч се проведе семинар на тема “Законодателство по околна 

среда” . Организатор на събитието беше Българска стопанска камара – Ловеч, а експерти от 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен изнесоха лекции на присъстващите.  

Презентации на следните теми бяха подготвени и представени от експертите:  

1. Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или замърсяване на 

околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и 

ограничения. 

2. Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№ 1005 /2009 г. относно 

вещества, които нарушават озоновия слой.  

3. Актуални изисквания за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.  

4. 2013 - Година за регистрации по Регламент REACH. Регламент (ЕС) 453/2010 за изменение на 

REACH – нов формат и съдържание на информационните листове  за безопасност. 

5. Прилагане на нормативните изисквания за приемане на отпадъци на депа – извършване на 

основно охарактеризиране на отпадъците.  

На семинара участваха 44 представители на бизнеса от над 30 фирми.   

 Контрол върху качеството на атмосферния въздух. 
Във връзка с текущата оценка на КАВ:  

- Изготвени и представени в МОСВ и ИАОС са 3 бр. месечни справки за концентрациите на 

ФПЧ10 в АС Плевен, Ловеч и Никопол за предходния месец.  

- Публикуване на Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен на 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 5 бр. месечни доклади от проведени СНИ на "Златна Панега Цимент" АД и 

"Топлофикация - Плевен" ЕАД. 

- Анализирани са и предложени за утвърждаване 9 бр. доклади за резултатите от СПИ 

- Утвърдени 2 бр. пробовземни точки на Златна Панега Цимент АД  

 

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

Проверка и анализ на 2 бр. Планове за управление на разтворителите и предписани корекции и 

допълнения към тях; 

Проверка и анализ на информации за годишната консумация на орг.разтворител през 2011г. на 

30 оператори; 

Планови проверки  на обекти с дейности от обхвата на наредбата - две ателиета за химическо 

чистене и мебелно предприятие с консумация под ПСКР; 

Проверка и анализ на годишна информация за пуснати на пазара количества продукти за 

нанасяне на покрития за 2бр. производители; 

Една проверка по спазване условията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ; 

 



Санкции по чл. 69 ЗООС 

3 бр. съставени Констативни протоколи и Предложения за налагане на санкции по чл.69 от 

ЗООС - За превишени норми на емисии на ЛОС: Белсма Фърничър ЕООД Ловеч; Унитрейд 99 ООД с. 

Балканец, общ. Троян; За превишени норми на въглероден оксид: Витекс-Троян АД. 

 

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

ЗЗШОС: 

Изготвено  писмо до Община Плевен с приложени резултати от мониторинг на шум от 30 бр. 

промишлени обекти в гр. Плевен, във връзка с изготвяне на Стратегическа карта за шума в 

агломерация Плевен. 

Приет са 1 бр. доклад за резултати от СПИ на шум в околна среда на “СИЛВА МАШ” ЕООД гр. 

Левски. 

Участие в Държавна приемателна комисия 

 
Направление Води: 
През месец февруари контролната дейност бе насочена към анализ на проведения през 2011 год. 

собствен мониторинг на отпадъчните води и  анализ и въвеждане на резултатите в информационните 

карти от обекти с над 100 м3 на ден. 

Извършени са три броя извънредни проверки, от които две са за налагане санкции за нарушение 

на пределно допустимите ограничения в  разрешителните за заустване. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
Извършени са проверки на 2 обекта, няма дадени предписания. При проверка на ТЕЦ Плевен 

ЕАД, дружеството  представи извършена на 20.02.2012г. нотификация в ECHA на 1 бр.опасно 

химично вещество, пуснато на пазара чрез внос на компресорно масло.Срока за извършване на 

нотификацията по CLP е спазен. Няма установени нарушения на законодателството по химикали.  

 

Изготвен е и представен в МОСВ отчет на контролната дейност 2011 по химикали. Изпратени 

са в МОСВ предложения за изменения и допълнения на разрешителни по чл. 104 от ЗООС.   

 
Направление Управление на отпадъците: 
Извършени са 22 броя проверки на дружества, членове на организации по оползотворяване, във 

връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 11 от ЗУО. Дадени са предписания за изготвяне на 

документи и заплащане на дължимите лицензионни възнаграждения - в срок до 29.02.2012г. На 2 от 

дружествата - "Май комерс" ООД и "Винал" АД, за които са установени задължения в по-голям размер 

са предупредени писмено, че незаплащане на дължимите лицензионни възнаграждения се счита за 

неизпълнение на целите по чл.11, ал. 1 и ал.2 от ЗУО, което е основание за за включването им в 

заповед за заплащане на продуктова такса за опаковки по сметката на ПУДООС за 2011г.  

Извършени проверки на  площадки  на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД –  обособено 

регионални звена Плевен и Ловеч за изготвяне  на становище в частта отпадъци по доклад на 

дружестото  за изпълнението на Програмата за привеждане на дейността на приватизирания обект в 

съответствие с нормативната уредба по околна среда за периода януари-декември 2011 г.  

Взето участие в комисии по Заповеди на Областен управител на област Плевен  за проверки:  

 -на склада за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита в с. Телиш, 

общ. Червен бряг;  

 -в кметството на с. Тодорово, общ. Плевен за установяване вида и приблизителното количество 

на наличните вещества с неизвестен произход и начина на съхранението им.  

Складът в с. Телиш, общ. Червен бряг е започнал да се руши. Достъпът до него е неограничен. 

Съществува потенциална опастност от замърсяване на повърхностни води и почви. Дадени са 

предписания за предприемане от общината на незабавни мерки по ограничаване на достъпа до склада 

и недопускане замърсяване на околната среда. С вх. № 1346/01.03.2012 г. Община   Червен бряг ни 

информира че е започнала изграждането на временна дървена ограда на склада, но не разполага със 

средства за укрепването му или преместване на отпадъците от ПРЗ в друга сграда. Изпратени са 

сигнални писма до МОСВ и МВР. 

В с. Тодорово, общ. Плевен е установено наличие  на негодни за употреба ПРЗ, неотчетни до 

момента. Определено е приблизителното им количество. Дадени са предписания относно 

законосъобразното им третиране като отпадъци. 



Комплексни разрешителни: 
 “Топлофикация – Плевен” ЕАД  - при проверката на площадката работеха енергийни 

парогенератори: ЕПГ №2 и ЕПГ №3, турбогенератори № 1 и №2 и газовата турбина с котел 

утилизатор (ГТКУ). Не се  констаира увеличение на производствения капацитет. Води се отчетност на 

изразходваните количества вода за производствени нужди, количествата използвани електроенергия, 

топлоенергия, суровини и спомагателни материали. Горивната инсталация работи с употреба на 

гориво природен газ. За периода 03 – 07 февруари 2012 г., в изпълнение на разпоредбите на МИЕТ за 

компенсиране на производството на енергия чрез използване на резервно гориво, ЕПГ № 2 и № 3 са 

преминали на смесено горене с използване на мазут. Употребени са 650 тона мазут. РИОСВ – Плевен е 

уведомен с писмо вх.№ 1161/14.02.2012 г. 

 
Направление Превантивна дейност: 

През месец февруари, 2012 г. са разгледани общо 50 уведомления за инвестиционни предложения 

(ИП). По 5 бр. уведомления, възложителя е информиран за необходимите действие по глава шеста от 

ЗООС (съвместена процедура по ЗООС и по Закона за биологичното разнообразие). С решение са 

прекратени две процедури, започнали през м. февруари и 4 бр. от м. януари 2012 г. (издадени са общо 

6 бр. решения за прекратяване). Процедурата по 19 

 бр. преписки не е приключила – изискана е допълнителна информация, становища по чл. 4а от 

Наредбата за ОВОС, потвърждаване на допустимостта от областна Дирекция “Земеделие” и други 

институции. Две преписки са препратени по компетентност в МОСВ. Останалите 24 бр. уведомления 

са за ИП, които не попадат в обхвата на глава шеста от ЗООС, но подлежат на оценка на степента на 

въздействие с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

През месец февруари са постъпили 6 бр. искания за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС и 3 бр. искания за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Издадени са 9 бр. 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Издадени са и 2 бр. решения за 

прекратяване на процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Дадена е 1 бр. 

положителна оценка на качеството на ДОВОС (възложител “Петокладенци” ЕООД). 

 
Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
През месец февруари в РИОСВ - Плевен има постъпили 100 горскостопански програми и 

план-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта. 
 

Съставени наказателни постановления  в РИОСВ - Плевен: 

 
“Лесопласт”АД, 

гр.Троян 

Чл.125, ал.1, т.2 от 

ЗООС 

Операторът не е изпълнил условия 11.1.2., 16.3. и 10.1.2., 

от издаденото им комплексно разрешително №394-НО-

ИО-АО/2010г. 

“Елма 13”ООД, 

гр.Троян 

Чл.106, ал.1, т.2 от ЗУО Дружеството не води отчетност за отпадъците и не 

предоставя документи относно отчета и информацията за 

управление на ДО 

“Рико Стил”ООД, 

гр.Троян 

Чл.106, ал.1, т.2 от ЗУО Дружеството не води отчетност за отпадъците и не 

предоставя документи относно отчета и информацията за 

управление на ДО 

ЕТ”КВ-Консерв-

Красимира 

Иванова”, 

гр.Луковит 

Чл.104в от ЗУО Не са изпълнени предписания за представяне на 

документи в изпълнение на задължения по чл.11 и чл.36 

от ЗУО 

“Дилко 

Цанков”ООД, 

гр.Кнежа 

Чл.104в от ЗУО Не са изпълнени предписания за представяне на 

документи в изпълнение на задължения по чл.11 и чл.36 

от ЗУО 

Светлозар Иванов 

Дичевски 

Чл.26 от ЗЧАВ Не е изпълнил предписание за преустановяване на 

неорганизираното изпускане на емисии от димни газове 

в атмосферния въздух 

“Батерия”АД, 

гр.Никопол 

Чл.104в от ЗУО Не са изпълнени предписания за представяне на 

документи в изпълнение на задължения по чл.11 и чл.36 

от ЗУО 

Иван Райков Цаков Чл.116, ал.1, т.4 от ЗУО Като кмет на Община Ябланица не е предприел действия 

по контролиране на дейностите по депониране на 

производствени отпадъци на общинското депо 
 


