
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец май 2014 г.  

През периода,  експертите от РИОСВ Плевен са извършили 121 проверки на 111 обекта,  дадени 

са 62 предписания.  

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 61 обекта са направени 68 планови проверки и са дадени 44 предписания.  

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 50 обекта са направени 53 извънредни проверки, дадени са 18 предписания. 

От тях: 

• по жалби – 0 бр.; 

• по сигнали – 18 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 16 бр.; 

• по писма на МВР/прокуратура – 4 бр. 

• последващ контрол – 4 бр. 

• други – 11 бр. в т. число при констатиране на нерегламентирано замърсяване,  изготвяне на констативни 

протоколи за санкции; проверки, съвместно с други проверки в района. 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Дирекция “Контрол на околната среда” 
През отчетния период са извършени 10 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или 

фактор на околната среда - 8 планови и 2 извънредни (по постъпили в РИОСВ Плевен сигнали). 

Дадени са 20 бр. предписания, от които 1 бр. - по компонент “Води”, 5 бр. по компонент “Въздух” и 14 

бр. по фактор “Отпадъци”. 

Извършена е извънредна комплексна проверка на “Олива” АД, предприятие, произвеждащо растителни 

масла,  по компоненти “Атмосферен въздух”, “Води” и фактор “Отпадъци”. Взети са проби от отпадъчни води 

от площадката на предприятието за изпитване, направено е обследване за неприятни миризми. При последваща 

проверка на дружеството, след представяне на протоколи от изпитване на РЛ Плевен, на дружеството е 

съставен акт по Закона за водите.  

Във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал за замърсяване на река в с.Беглеж е направена проверка, 

съвместно с БДУВДР по изнесеното в сигнала. Извършена е проверка на Цех за алуминиеви отливки с.Беглеж, 

стопанисван от “Алфа-3” ООД. При проверката не е констатирано заустване на отпадъчни води в дере, 

граничещо с площадката. Не е установено претопяване на алуминиеви стружки, изгаряне и нерегламентирано 

им третиране. Изпратен е отговор до МОСВ и лицето, подало сигнала. 

 

Направление “Опазване чистотата въздуха и вредни физични фактори” 
Административно-наказателна дейност 

- Съставен 1 бр. АУАН по ЗЧАВ, за превишена норма за общи емисии (НОЕ) на органични 

разтворители в обект с дейност от обхвата на Наредба № 7/2003г., стопанисван от “Софарма” 

АД с. Врабево; 

- Съставен констативен протокол и е внесено предложение за налагане на текуща санкция на 

“Рубин инвест” АД - завод за амбалажно стъкло в гр. Плевен за превишени НДЕ на азотни 

оксиди в атмосферния въздух. 

 

Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

- Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 за предходния м.04.2014 

г., за 3 бр. автоматични измервателни станции (АИС) за мониторинг  на въздуха – в Плевен, 

Ловеч, Никопол 

- Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (измерени 

нива и сравнителен анализ с предходни периоди) за ФПЧ10 през предходния мeсец м.04.2014 г. 

за АИС в Плевен, Ловеч, Никопол. 

- Изготвена за МОСВ и ИАОС тримесечна справка за нивата на ПАВ през І трим. на 2014 г. – 

след представяне на данните от РЛ - Плевен 

- Изготвени са писма за Общини Плевен и Белене, с информация за емисионен контрол и КАВ в 

периода 2011-2013 г. 

 



Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух: 
Извършени са 2 бр. планови проверки (вкл. участия в КПКД) на обекти:  

- “Велде България” АД, гр. Троян, с проведен планов контролен мониторинг на горивните 

източници 

- “Балкан Паркет” ООД,с. Българене, обл. Ловеч. 

  

Извършени са 2 бр. извънредни проверки по сигнал: за разпространение на неприятни задушливи 

миризми в промишлена зона на гр. Плевен.  
Не са констатирани описаните миризми, не са установени нарушения в проверените предприятия с 

неподвижни източници на емисии. 

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 
Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния м.04.2014 г. - на “Златна 

Панега Цимент” АД - 4 бр. и Топлофикация Плевен ЕАД - 2 бр. 

Анализирани са 4 бр. доклади от СПИ на 11 бр. неподвижни източници (изпускащи устройства), за 

обектите: 

- “Мултиимпекс” ЕООД;  

- “Балканфарма Троян” АД; 

- “Инфрастрой” ЕООД; 

- “Рубин инвест” АД. 

 

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

- Проведени са 1 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г.  във 

“Витавел”АД, гр.Луковит  в рамките на КПКД. 

- Проверени са и върнати за корекция 4б р. планове за управление на разтворителите. 

- Предложени са за утвърждаване  6 бр. планове за управление на разтворителите.  

- Проведени са 2 бр. планови проверки по спазване изискванията на наредбата по чл.11а от ЗЧАВ 

в "Елица - 3" ЕООД и "Атлант БГ" ЕООД  

 

Издадени са общо  14 бр. предписания, в това число: 

- 4 бр. предписания за корекция на планове за управление на разтворители; 

- 1 бр. за съгласуване на мерки с РИОСВ по премахване на неприятни миризми; 

- 3 бр. за представяне на технически досиета за първоначална заверка; 

- 1 бр. за ремонт на ветрозащитнa преграда; 

- 2 бр. за ремонт на площадка за пробовземане; 

- 1 бр. за провеждане на СПИ; 

- 1 бр. за преустановяване на неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух 

 

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

ЗЗШОС: 

- Извършена е една проверка, чрез участие в комплексна проверка, с контролен мониторинг на 

шум. 

- Анализиран е 1 бр. протокол от контролно измерване на показателите за шум в околна среда. 

- Приет е 1 бр. доклад за проведено СПИ на шум. 

- Изготвени са 6 бр. вътрешни становища по фактор шум за преценка по ОВОС/ЕО. 

 
Направление “Опазване на водите”: 

През м.май са направени 8 бр. индивидуални проверки по компонент води, от които 3 

бр.планови и 5 бр.извънредни проверки. Извънредните проверки са: 2 бр. по сигнал, една проверка по 

съставяне на констативен протокол за налагане на текуща санкция по ЗООС, една проверка - 

последващ контрол, една - за пломбиране авариен канал на ГПСОВ Плевен. Експертите от 

направлението са участвали в 5 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда, от които две извънредни. През периода са дадени 5 броя предписания за привеждане 

дейността на дружествата в съответствие със Закона за водите. Съставени са 3 бр. АУАН по Закона за 

водите на: 



-  “Олива” АД гр.Кнежа, предприятие за производство на растителни масла, за заустване на 

отпадъчни води в отклонение на условията на разрешителното за заустване,  

- “Огнеупорни глини” АД гр.Плевен – за изхвърляне на  отпадъчни води в нарушение на 

индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване, а именно по 

показател неразтворени вещества; 

- “Плевен мес” ООД гр.Плевен, предприятие за производство на кебапчета и кюфтета, за 

непровеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води.  

 

Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии  с ОХВ”: 
През отчетния период са извършени общо 4 бр. проверки (2 бр. участие  в КПКД, 2 бр. Севезо ) 

и са дадени 6 бр. предписания. По спазване на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС, 

комисията по чл.157а  проведе планов контрол на обекти с нисък рисков потенциал - Петролна база, 

гр. Левски с оператор “Литекс” АД  и “Метекно България” АД, гр. Плевен. За констатираните 

пропуски във връзка с изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, са 

дадени 6 бр. предписания с определен срок и отговорници за изпълнението им. По спазване на 

изискванията на Регламент REACH са извършени 2 бр. проверки на потребител по веригата и на 1 бр. 

потребител по веригата, извършващ внос, който няма директно задължение за регистрация по REACH 

поради факта, че има установен изключителен представител за целите на регистрация. При проверката 

е попълнен въпросник от  втора фаза на третия координиран европейски проект REACH EN- FORCE-3 

за контрол на регистрациите на изключителните представители по Регламент REACH. За отчетния 

период не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и контрола на риска от 

големи аварии. 

 

Направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите”: 
През отчетния период са извършени общо 57 проверки по управление на отпадъците, от които 

29 бр. планови и 28 бр. извънредни. При проверките са дадени 20 бр. предписания. Акцент през месеца 

са проверките на лица, членове на организации по оползотворяване – за опаковки, батерии и 

акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване. Извършени са 21 броя извънредни проверки с цел установяване количеството 

на пуснатите на пазара опаковки от членовете на "Екоресурс България" АД, организацията по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, през първото полугодие на 2013 г. При констатирано 

неизпълнение на задълженията на дружествата, съгласно чл.14 от ЗУО са дадени предписания за 

заплащане на продуктовата такса в ПУДООС. Извършена е проверка на "Батерия" АД, във връзка със 

задълженията му по Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори. Не е констатирано пускане на пазара на портативни батерии. Проверено е и “Феникс 

Инверс” ООД в качеството му на подизпълнител на организации по оползотворяване на ИУМПС и 

ИУЕЕО. Проверявано е съответствието на данните от отчетните книги, годишните отчети, 

удостоверенията за разкомплектоване на ИУМПС, наличните договори за приемане и предаване на 

отпадъци и др.  

През м. май по компонент “Почви” са извършени 6 проверки (5 планови и 1 извънредна 

проверка-по сигнал) и са дадени 4 предписания към плановите проверки. Взето е участие в комисия за 

рекултивация на минен обект (кариера) по заповед на кмета на община Луковит. Взето е участие в 

комисия на 2 склада за негодни ПРЗ в с. Божурица, общ. Д. Митрополия  и с. Староселци, общ. Искър 

по заповед на Областния управител на област Плевен. Във връзка с опазването на почвите и техните 

функции и с цел по-добра координация между общините и РИОСВ – гр. Плевен, са изготвени писма до 

кметовете на общините относно задълженията им по Закона за почвите относно забраната за 

изоставяне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвена повърхност, включително на 

селскостопански отпадъци и по Закона за опазване на земеделските земи относно забраната за 

изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи. 

 
Дирекция “Превантивна дейност”: 

През периода  в РИОСВ – Плевен са издадени: 

- 3 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  

- 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;  

- 4 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО;  

- 12 решения по ОС по ЗБР 



- 95 бр. писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС; 

- 1 бр. решение по ЗДОИ – за достъп до обществена информация; 

 

За направление “ЕО и ОВОС”: 
- 17 бр. писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в т.ч. 7 бр., че не 

може да се проведе процедура; 

- 7 бр. вътрешни становища за направление “БР ЗТ и ЗЗ” във връзка с ИП (в ЗЗ), не попадащи в 

обхвата на глава 6 от ЗООС; 

- 13 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и 

неточности по процедурите; 

- 15 бр. писма до БДУВДР за изготвяне на становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите 

относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в 

утвърдените планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от 

наводнения; 

- 9 бр. писма до РЗИ относно провеждане на консултация във връзка с определяне на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по 

отношение на степента на значимост на въздействието на риска за човешкото здраве;  

- 6 бр. писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда 

глава 6 от ЗООС. 

 

Извършени 1 планова проверка по условия в решение по ОВОС. 

 

Направление Биологично разнообразие и защитени територии 
Извършени са: 

- Проверки на пунктове за изкупуване на охлюви - 6 бр.;  

- Проверка на билкозаготвителни пунктове - 5 бр. и на Община Пордим във връзка с издаване на 

позволителни за ползване на лечебни растения; 

- Проверки на защитени дървета - 4 бр.; 

- Проверка по сигнал за сеч на дървесна и храстова растителност в защитена местност "Кайлъка". 

Установено е: премахване на храсти със цел скално катерене във зона, в която има забрана за 

такова с Плана за управление;  сеч в Бохотската гора. Ще се предприемат съответните действия 

за установяване на извършителите и премахване на поставените по скалата скоби за катерене. 

- Проверка във връзка с разораване на поземлени имоти землището с. Трънчовица и с. Изгрев с 

начин на трайно ползване "пасище" в защитени зони, собственост на "Напоителни системи" 

ЕАД Клон Среден Дунав - гр. Плевен;   

- Проверка по сигнал ОИК-3-35/13.05.2014 във връзка с условия в Решение № ПН 276-ОС/2013  

за ПИ №129023, с. Градежница. Дадено е предписание за предоставяне на информация във 

връзка с настъпили промени в обстоятелствата, при които е издадено решението, поради 

извършена незаконна сеч. 

- Постъпили са 80 бр. (до 30.05. 2014) уведомления за Горскостопански програми и план-

извлечения, предвиждащи провеждане на сечи. 

 

Издадени наказателни постановления: 

 

Обект НП, лв. 
Нарушена 
разпоредба 

Описание на нарушението 

    

Иван Василев Иванов, 

гр.Ловеч 
1000 

чл.31, ал.14 от 

ЗБР 

Като възложител на ГСП, съгласувана с Решение 059-

ОС/11г. не е изпълнило условие в същото решение, а 

именно: Да не се превишава ползването, предвидено в 

ГСП; 

Иван Василев Иванов, 

гр.Ловеч 
500 

чл.31, ал.14 от 

ЗБР 

Като възложител на ГСП, съгласувана с Решение на д-ра 

на РИОСВ-Плевен, не  е изпълнил условие от същото 

разрешително, а именно: да не се превишава ползването 

предвидено в ГСП. 



Георги Русанов Василев, 

гр.Плевен 
200 

чл.31, ал.2, т.6 

от ЗЛР 

Като билкозаготивтел не е представил  обобщена 

информация за изкупените, реализираните и наличните 

през 2013г. количества билки 

"Матев-млекопродукт" 

ЕООД, гр.Ловеч 
2000 

чл.48, ал.1, т.11 

от ЗВ 

Съгласно разрешително за заустване, раздел "Др. 

условия" т.2 Дружеството има задължение: да се 

изградят необходимите пречиствателни съоръжения за 

отпадъчни води, съгласно чл.132 от ЗВ, в срок до 

31.12.13г. Установено е, че не са извършили 

реконструкция на съществуващото съоръжение и 

строителство на нови пречиствателни съображения. 

"Милк комерсиал" ООД, 

гр.София 
1000 

чл.34и, ал.15 от 

ЗЧАВ 

При извършена проверка на 18.2.2014г. е констатирано, 

че дружеството като оператор на климатична 

инсталация, съдържаща фреон в количество 3,7 кг не е 

изготвило и представило в РИОСВ-Плевен, в 

нормативно определения за това срок - 15.02.2014г., 

годишен отчет (информация) съгласно формата по 

чл.36, Приложение №6 и чл.38 от Наредбата 

"Майкромет" ООД, 

гр.Белене 
2000 

чл.44, ал.1 от 

ЗУО във вр. 

чл.7, т.1, т.5 и 

т.8 от 

Наредбата по 

чл.48 от ЗУО 

Дружеството не води отчетност съгласно изискванията 

на чл.44, ал.1 и 2 от ЗУО и по реда на чл.10 от Наредбата 

по чл.48 от ЗУО - Наредба №2 за периода от възникване 

на задължението 16.7.2013г. До момента на проверката 

на 27.3.2014г. 

"Огнеупорни глини" АД, 

гр.Плевен 
5000 

чл.200, ал.1, т.6 

от ЗВ 

Изхвърля отпадъчни води в нарушение на 

индивидуалните емисионни ограничения, определени в 

Разрешително за заустване, а именно по показател 

неразтворени вещества. 

"Софарма" АД 11000 

чл.9а, ал.1 във 

вр. чл.34е, т.2 

от ЗЧАВ 

Превишило за календарната 2013г. Нормата за общи 

емисии на летливи съединения при дейността 

"производство на фармацевтични продукти". 

 

 


