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

През м. юли  РИОСВ Плевен е направил 91 проверки на 90 обекта,  дадени 87 предписания.  

 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На 66 обекта са направени 66 планови проверки  и са дадени 73 предписания.  

От тях: 

• КПКЗ - 2 бр. на: ВТПГ Консулт ООД (КР №276-Н0/2008) - Инсталация за изработване на керамични 

продукти (тухли) чрез изпичане в Рингова пещ; Стар 7 ООД (КР №104-Н1/2010) - Химическа 

инсталация за производство на основни химични вещества /биодизел/. 

• Комплексна проверка по контролната дейност  – 9 бр. на: Екомебел ООД/ производство на мебели/; 
Плевен мес ООД/ Месопреработвателно предприятие с.Ясен/; Асфалтобаза в м. Кайлъка на Инжстрой 

ЕООД Плевен; Веда ООД/производство на оцет/; Кондов екопродукция ЕООД/ млекопреработвателно 
предприятие с.Старо село/; ЕТ "Еврокварц-Иванка Ватова" / инсталация за промиване на инертен 
материал/; Олина 2000 ООД / за преработка на растителни масла, Тетевен/; ET "Aнатолий Иванов" / 
инсталация за промиване на инертен материал гр.Ч.Бряг /; Пелтина, ЕООД / консервна фабрика, гр. 

Искър/. 

• Проверки по ОВОС на: В.Пауър ІІ" ЕООД “Изграждане на вятърна електроцентрала “Ленково – 

Милковица” в землищата на с. Милковица и с. Ленково); и В. Пауър" ЕООД “Разширение и 

оптимизация на вятърна електроцентрала “Милковица” с 8 броя ветрогенератори”, в землището на с. 

Милковица. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 24 обекта са направени 25 извънредни проверки, дадени са 14 предписания. 

От тях: 

• КПКЗ – на "Полихим - СС"ЕООД, гр София, площадка гр Луковит - проект за КР – проверка във връзка 

с писмо от ИАОС. 

• по жалби – 5 бр.; 

• по сигнали – 8 бр.; 

• по заповед на МОСВ – 1 бр. 

• по последващ контрол   – 2 бр. 

  

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 
Планов текущ контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които я 

замърсяват или увреждат в резултат на промишлена дейност на обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии. Извършени са 8 комплексни проверки, дадени са 12 бр. предписания. 

 

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 юни 

2012 г. 

- Доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав (гр. Никопол) за ІІ тримесечие на 2012г.  

- Справка за концентрациите на ПАВ за АС Плевен  за ІІ тримесечие на 2012г. 

- Отчет за изпълнението на график за контролен мониторнг на емисиите за І полугодие на 2012. 

 

Публикувана е на Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен на графична и таблична информация и 

сравнителен анализ  за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, 

за месец юни 2012 г. 

 По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

- Анализирани са и предложени за утвърждаване 8 бр. доклади за резултатите от СПИ на:  

Златна Панега Цимент АД - 2 бр. доклади; Винербергер ЕООД; Малтери суфле ЕООД; Белсва 

фърничър ЕООД; Инфрастрой ЕООД;  Растителни масла ЕООД; Силва ууд ЕАД; Литекс моторс АД. 

 

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

вещества, изпускани в атмосферния въздух: 

ВТПГ Консулт - керамично предприятие в с. Дерманци (с КР) 



Еко мебел ООД - мебелно предприятие в гр. Плевен (участие в КП) 

Милвена ООД гр.София, кожарска фабрика, грТроян - проверката е по сигнал; 

Пътстрой-Ловеч ЕООД, асфалтобаза гр.Ябланица- проверката е по сигнал 

 

Проверки в обекти по прилагане на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз 

на бензини:  4бр. проверки: Панталеев 2011 ООД, Гулянци - бензиностанция; Луки ООД, Гулянци - 

бензиностанция; Сева 2008 ЕООД, с. Навачене - бензиностанция; Имобайл АД, Никопол - 

бензиностанция . 

 

Санкции по чл. 69 ЗООС: 

- Съставен е 1 бр. констативен протокол за отмяна на текуща санкция по чл. 68 б) от ЗООС  на 

"Белсма фърничър"ЕООД 

Издадени са общо 8 предписания по ЗЧАВ. 

 

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

на ЗЗШОС: 

Проведена е извънредна проверка за последващ контрол и във връзка с втори сигнал на 

гражданин за шум (и запрашаване) от рязане на плочи в погребална агенция “Алфа”, гр. Плевен. При 

проверката установиха наличие на машини и инструменти в състояние, показващо извършване на 

механична обработка на мраморни плочи непосредствено преди проверката. За констатираната в 

обекта дейност дружеството не представи разрешителни документи. Констатира се неизпълнение на 

предписание, дадено при предходната проверка, за което на управителя е изпратена покана за явяване 

за съставяне и връчване на акт за АН.  За констатациите при проверката са уведомени писмено по 

компетентност РЗИ Плевен и Община Плевен..  

- Извършен е анализ на 4 бр. протоколи от контролни измервания на шум на дървообработващи 

предприятия. 

- Приет е  доклад за резултати от СПИ на показатели за шум в околна среда на "Литекс моторс" 

АД - завод за автомобили в с. Баховица. 

 

Участие в две приемателни комисии 

 

Направление Води: 
През месец Юли са извършени 9 планови проверки на обекти подлежащи на разрешителен 

режим. 

Направени са 7 извънредни проверки, от които 5 сигнала, 1 жалба и една по искане на 

оператор.Сигналите са за инцидентни замърсявания на водни обекти, които по време на проверките 

вече не могат да се констатират-за с.Горско Сливово, за река Тученица,  за река Осъм и река Вит, като 

сигналите за с. Г.Сливово и гр. Ябланица са в компетентността на местната власт и РЗИ.. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
Контрол по Регламент REACH :  Извършена е проверка на 2бр. обекти- производители на 

хидратна вар . Фирмите имат късни предварителни регистрации на калциев дихидроксид през 2011г. 

със срок за регистрации 2018г. Представиха се ИЛБ , отговарящи на изискванията на Регламент 

453/2010г. Нямат обособени складови помещения за съхранение на опасни вещества и смеси. Няма 

установени нарушения на законодателството по химикали.  

Контрол по Регламент 1272/2008 (CLP) -  проверени 2бр. обекти- производители на хидратна 

вар. Фирмите са извършили нотифициране на калциев дихидроксид през 2011г. и се констатира, че 

към момента на проверките нямат нови опасни вещества за които е необходимо нотифициране, 

съгласно чл.40 на CLP. 

Контрол по Регламент 850/2004 относно устойчивите органични замърсители - Проверен е 1бр. 

обект. Във връзка с писмо на МОСВ изх. № 05-08-528/23.01.2012 г. и на основание чл.28, ал.3 от 

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси са изпратени и попълнени 

по 2 броя въпросници с цел проучване относно пускането на пазара, вноса/износа и употребата на 

търговски смеси на PBDE и PFOS в самостоятелен вид, в смеси и в изделия. При проверката се 

представи документация, относно наличие на тези вещества в състава на текстилна тапицерия.Не се 

установи наличие на цитираните вещества в проверения обект. 



 В периода 02.072012г.- 04.07.2012г.  се взе участие в  семинар на тема “Изменение в ЗООС 

относно предотвратяването на големи аварии с опасни вещества”, , гр. София, организиран от МОСВ 

за експертите от РИОСВ и контролните органи- ИА ГИТ и МВР. РИОСВ Плевен участва с 

презентация на тема  «Компетенции на комисията по чл. 157а от ЗООС». 

 
Направление Управление на отпадъците: 
Извършени са 5 бр. проверки на търговски обекти в качеството им на лица, които пускат на 

пазара на територията на Република България полимерни торбички, 9 бр. проверки на дружества, 

пускащи на пазара опаковани стоки и 1 бр., пускащ на пазара ЕЕО. При проверки на малки търговски 

обекти - на територията на РИОСВ - Плевен не е установено наличие на торбички - тип потник - с 

дебелина под 15 микрона.  

Дадени са предписания за изготвяне на документи и заплащане на дължимите лицензионни 

възнаграждения и продуктови такси  - в срок. Извършени са 2 съвместни проверки със служители на 

РУ Полиция - гр.Левски  и ОД на МВР Плевен на нерегламентирана площадка за съхранение и 

разкомплектоване на ИУМПС в с. Асеновци, община Левски и площадка за ТДОЧЦМ и ДО в гр. 

Ловеч. 

Почви: 
Извършени проверки: общо 9 бр.:  7 планови проверки; дадени са 3 предписания и 2 извънредни 

проверки по жалба и писмо от Община Ловеч, последващо от сигнал от жители на с. Чавдарци, общ. 

Ловеч. 

Участие в две приемателни комисии. 

Изготвени са отговори по жалбата и сигнала. 

 

Комплексни разрешителни: 
• "ВТПГ - Консулт" ООД   -  Извършена планова проверка на инсталация за изработване 

на керамични продукти - тухли 

• "Стар 7"ООД -  Извършена планова проверка на химическа инсталация за производство 

на основни химични вещества 

• "Полихим - СС" ЕООД - Извършена проверка - текущ контрол по проект на комплексно 

разрешително във връзка с получено писмо от ИАОС. 

 
Направление Превантивна дейност: 

През месец юли 2012 г. са издадени общо 7 бр. решения за преценяване на необходимостта от 

извършване ОВОС (общо: 48 бр. през 2012 г.). Издадено е 1 решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО (общо: 9 бр. през 2012 г.). Няма издадени решения по ОВОС или 

становища по ЕО. Прекратени са общо 2 бр. съвместени процедури по ЗООС и по ЗБР, на етап – 

уведомяване (общо: 30 бр. по ОВОС и 5 бр. по ЕО през 2012 г.). 

Постъпили са 14 бр. искания за преценяване на необходимостта от ОВОС (общо: 67 бр. през 2012 г.), 1 

бр. искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (общо: 8 бр. през 2012 г.). През 

месец юни 2012 г. са разгледани общо 88 уведомления за инвестиционни предложения (ИП), като по 

24 уведомления, възложителя е информиран за необходимите действие по глава шеста от ЗООС 

(съвместена процедура по ЗООС и по ЗБР) – всичките подлежат на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. По 57 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на глава шеста от 

ЗООС, като същите са процедирани по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, по ЗБР. По 7 бр. уведомления процедурата не е приключила. 

 

Направление Биоразнообразие и ЗТ: 
През месец юли в РИОСВ - Плевен има постъпили 233 горскостопански програми и план-

извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта. Съставени са два акта на физически 
лица - един по Закона за лечебните растения и един пo т.3.3 вр. т.2 от З-д №РД-361/09.04.04г. на 

МОСВ 

 

 

Съставени наказателни постановления: 

 



Емилия 

Харизанова 

Симеонова 

200 лв Чл.12 от ЗЛР Изкупува цвят лечебна иглика, за която 

няма разпределени количества със Заповед 

№РД0098/27.02.12г. на д-ра на РИОСВ 

Плевен. 

Борис 

Пастирков 

Илиев 

300 лв Чл.104, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

Съхранява 17 бр. ИУМПС, като същите не 

са предадени на площадки за временно 

съхраняване на ИУМПС. 

ЕТ "Д-р 

Стойна 

Марчева - 

АПМП" 

500 лв Чл.104в от ЗУО Не е изпълнено предписание за представяне 

на работни листа за класификация на 

отпадъците, придружени със становище на 

РЗИ Плевен. 

ЕТ "Д-р 

Матей 

Кътовски - 

АИППМП" 

500 лв Чл.104в от ЗУО Не е изпълнил предписание за предоставяне 

на работни листа за класификация на 

отпадъците, придружени със становище на 

РЗИ Плевен. 

"Глобал 

Лубрикантс 

енд 

Кемикълс" 

ЕООД 

130306,66 

лв 

Чл.36, т.2 вр.чл. 

114, ал.2 от ЗУО 

Дружеството не е платило продуктова такса 

за пуснатите на пазара масла за периода от 

м. май 2007г. до 12.2008г. 

"Глобал 

Лубрикантс 

енд 

Кемикълс" 

ЕООД 

2000 лв Чл.104в от ЗУО Не е изпълнило предписание за представяне 

на платежни документи, удостоверяващи 

плащане към ПУДООС. 

Иво Маринов 

Иванов 

100 лв Т.3.3 вр. т.2 от З-д 

№ РД 

361/09.04.04г. на 

МОСВ 

Като отговорник на пункт за събиране и 

изкупуване на охлюви,  е изкупил 

маломерни такива в нарушение на т.3.3 от З-

д № РД-361/2004г. 

"Мандра-1" 

ООД 

1000 лв Чл.200, ал.1, т.6 от 

ЗВ 

Резултатите от изпитването на отпадъчни 

води са извън ИЕО, заложени в 

разрешителното за заустване. 

"Астон 

Сервиз" ООД 

2000 лв Чл.106, ал.1, т.7 от 

ЗУО 

Представените в РИОСВ Плевен, годишни 

отчети за 2011г. по реда на Н-ба 9, съдържат 

невярна информация. 

"Добревски" 

ООД 

1000 лв чл.34и (15) от 

ЗЧАВ 

Като собственик и ползвател на хладилни 

инсталации, съдържащи фреон, не е 

представил до 15.02.12г. годишен отчет за 

съоръженията, съдържащи ОРВ. 

Огнян Кулчев 

Янев 

300 лв чл.31, ал.2, т.4 от 

ЗЛР 

Като билкозаготвител не води книгата за 

изкупените, реализирани и наличните 

количества билки. 

Петър 

Георгиев 

Петров 

100 лв чл42, ал.2, във 

вр.чл.41, ал.2, т.3 и 

5 от ЗБР 

Като отговорник на пункт за събиране и 

изкупуване на охлюви,  е изкупил 30кг. 

охлюви, сред които и маломерни, като 

същите не е върнал незабавно в природата. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


