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РИОСВ - ПЛЕВЕН 
        

Доклад за състоянието на околната среда – 2008 г.  

Уважаеми дами и господа, Уважаеми дами и господа, Уважаеми дами и господа, Уважаеми дами и господа,     
Имам удоволствието да Ви представя годишния доклад за състоянието на околната среда Имам удоволствието да Ви представя годишния доклад за състоянието на околната среда Имам удоволствието да Ви представя годишния доклад за състоянието на околната среда Имам удоволствието да Ви представя годишния доклад за състоянието на околната среда 

през 2008 г. за контролираната от РИОСВ през 2008 г. за контролираната от РИОСВ през 2008 г. за контролираната от РИОСВ през 2008 г. за контролираната от РИОСВ –––– Плевен територия  Плевен територия  Плевен територия  Плевен територия –––– Плевенска и Ловешка област.  Плевенска и Ловешка област.  Плевенска и Ловешка област.  Плевенска и Ловешка област.     
Като натоварена и динамична може да бъде определена измиКато натоварена и динамична може да бъде определена измиКато натоварена и динамична може да бъде определена измиКато натоварена и динамична може да бъде определена изминалата вече година. Тя беше налата вече година. Тя беше налата вече година. Тя беше налата вече година. Тя беше 

изпълнена с много новости и предизвикателства както пред изпълнена с много новости и предизвикателства както пред изпълнена с много новости и предизвикателства както пред изпълнена с много новости и предизвикателства както пред служителите служителите служителите служителите от РИОСВ от РИОСВ от РИОСВ от РИОСВ –––– Плевен,  Плевен,  Плевен,  Плевен, 
така и пред всички, с които заедно се опитваме да превъплатим наяве идеите на устойчивото така и пред всички, с които заедно се опитваме да превъплатим наяве идеите на устойчивото така и пред всички, с които заедно се опитваме да превъплатим наяве идеите на устойчивото така и пред всички, с които заедно се опитваме да превъплатим наяве идеите на устойчивото 
развитие. Тоест, хем да се следват новостите и иноразвитие. Тоест, хем да се следват новостите и иноразвитие. Тоест, хем да се следват новостите и иноразвитие. Тоест, хем да се следват новостите и иновации, хем да се запази уникалната ни природа, вации, хем да се запази уникалната ни природа, вации, хем да се запази уникалната ни природа, вации, хем да се запази уникалната ни природа, 
за да могат да и се радват и следващите поколения. за да могат да и се радват и следващите поколения. за да могат да и се радват и следващите поколения. за да могат да и се радват и следващите поколения.     

НАТУРА 2000 беше ключова тема и през 2008. Организираха се и се проведоха обществени НАТУРА 2000 беше ключова тема и през 2008. Организираха се и се проведоха обществени НАТУРА 2000 беше ключова тема и през 2008. Организираха се и се проведоха обществени НАТУРА 2000 беше ключова тема и през 2008. Организираха се и се проведоха обществени 
обсъждания на проектите на заповеди за повечето защитени зони по Директиобсъждания на проектите на заповеди за повечето защитени зони по Директиобсъждания на проектите на заповеди за повечето защитени зони по Директиобсъждания на проектите на заповеди за повечето защитени зони по Директивата за птиците. вата за птиците. вата за птиците. вата за птиците. 
През изминалата година бяха обявени и повечето зони за опазване на птиците. Този процес предстои През изминалата година бяха обявени и повечето зони за опазване на птиците. Този процес предстои През изминалата година бяха обявени и повечето зони за опазване на птиците. Този процес предстои През изминалата година бяха обявени и повечето зони за опазване на птиците. Този процес предстои 
и за зоните, обявени по Директивата за местообитанията. и за зоните, обявени по Директивата за местообитанията. и за зоните, обявени по Директивата за местообитанията. и за зоните, обявени по Директивата за местообитанията.     

И през изминалата година акцент в дейността ни беше конкретна работа с оператори, И през изминалата година акцент в дейността ни беше конкретна работа с оператори, И през изминалата година акцент в дейността ни беше конкретна работа с оператори, И през изминалата година акцент в дейността ни беше конкретна работа с оператори, 
фирфирфирфирми, общми, общми, общми, общиииини и всички клиенти. Чрез изграждането на добри отношения и комуникация целим ни и всички клиенти. Чрез изграждането на добри отношения и комуникация целим ни и всички клиенти. Чрез изграждането на добри отношения и комуникация целим ни и всички клиенти. Чрез изграждането на добри отношения и комуникация целим 
всички да получават повече инфовсички да получават повече инфовсички да получават повече инфовсички да получават повече инфоррррмация за ангажиментите им към опазването на околната среда и мация за ангажиментите им към опазването на околната среда и мация за ангажиментите им към опазването на околната среда и мация за ангажиментите им към опазването на околната среда и 
съответно да ги исъответно да ги исъответно да ги исъответно да ги иззззпълняват. Непрекъснато се усъвършенстваме, целейки да предопълняват. Непрекъснато се усъвършенстваме, целейки да предопълняват. Непрекъснато се усъвършенстваме, целейки да предопълняват. Непрекъснато се усъвършенстваме, целейки да предоставяме на ставяме на ставяме на ставяме на 
клиентите поклиентите поклиентите поклиентите по----бързи и качествени услуги. бързи и качествени услуги. бързи и качествени услуги. бързи и качествени услуги.     

Във връзка с прилагането на действащата нормативна уредба по опазване на окоВъв връзка с прилагането на действащата нормативна уредба по опазване на окоВъв връзка с прилагането на действащата нормативна уредба по опазване на окоВъв връзка с прилагането на действащата нормативна уредба по опазване на околлллната среда ната среда ната среда ната среда 
през 2008 г. са извършени общо 1през 2008 г. са извършени общо 1през 2008 г. са извършени общо 1през 2008 г. са извършени общо 1    763 проверки и са дадени 1 552 предписания. В сравнение с 2007 763 проверки и са дадени 1 552 предписания. В сравнение с 2007 763 проверки и са дадени 1 552 предписания. В сравнение с 2007 763 проверки и са дадени 1 552 предписания. В сравнение с 2007 
година, броят на извгодина, броят на извгодина, броят на извгодина, броят на извършените проверки е 204 повече, а на дадените предписания ършените проверки е 204 повече, а на дадените предписания ършените проверки е 204 повече, а на дадените предписания ършените проверки е 204 повече, а на дадените предписания –––– с 238 п с 238 п с 238 п с 238 поооовече. вече. вече. вече.     

76 акта за нарушаване на екологично законодателство са съставени от експертите от 76 акта за нарушаване на екологично законодателство са съставени от експертите от 76 акта за нарушаване на екологично законодателство са съставени от експертите от 76 акта за нарушаване на екологично законодателство са съставени от експертите от 
РИОСВ РИОСВ РИОСВ РИОСВ –––– Плевен през изминалата 2008 г.в Сравнение с 2007 г., броят на съставените актове е с 10  Плевен през изминалата 2008 г.в Сравнение с 2007 г., броят на съставените актове е с 10  Плевен през изминалата 2008 г.в Сравнение с 2007 г., броят на съставените актове е с 10  Плевен през изминалата 2008 г.в Сравнение с 2007 г., броят на съставените актове е с 10 
повповповповече. Издадени са 74 наказателни постановления на обща стойност 84ече. Издадени са 74 наказателни постановления на обща стойност 84ече. Издадени са 74 наказателни постановления на обща стойност 84ече. Издадени са 74 наказателни постановления на обща стойност 84    360 лева360 лева360 лева360 лева, , , , с 8 повечес 8 повечес 8 повечес 8 повече от  от  от  от 
предходната годинапредходната годинапредходната годинапредходната година. . . .     

Наложени са 17 санкции на основание по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 132Наложени са 17 санкции на основание по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 132Наложени са 17 санкции на основание по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 132Наложени са 17 санкции на основание по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 132    858, 45. За 858, 45. За 858, 45. За 858, 45. За 
срасрасрасраввввнение, през  2007 г. за контролираната от РИОСВ нение, през  2007 г. за контролираната от РИОСВ нение, през  2007 г. за контролираната от РИОСВ нение, през  2007 г. за контролираната от РИОСВ –––– Плев Плев Плев Плевен територия са наложени 15 санкции ен територия са наложени 15 санкции ен територия са наложени 15 санкции ен територия са наложени 15 санкции 
на обща стойност 420 470 лв. на обща стойност 420 470 лв. на обща стойност 420 470 лв. на обща стойност 420 470 лв.     

Издадени са 2 заповеди за прекратяване действието на наложени имуществени санИздадени са 2 заповеди за прекратяване действието на наложени имуществени санИздадени са 2 заповеди за прекратяване действието на наложени имуществени санИздадени са 2 заповеди за прекратяване действието на наложени имуществени санккккции, ции, ции, ции, 
което е с 1 покоето е с 1 покоето е с 1 покоето е с 1 по----малко в сравнение с 2007 г. малко в сравнение с 2007 г. малко в сравнение с 2007 г. малко в сравнение с 2007 г.     

Докладът за състоянието на околната среда има за цел да Ви предДокладът за състоянието на околната среда има за цел да Ви предДокладът за състоянието на околната среда има за цел да Ви предДокладът за състоянието на околната среда има за цел да Ви предостави актуаостави актуаостави актуаостави актуаллллна, на, на, на, 
достъпна и подробна информация за състоянието на околната среда през изминалдостъпна и подробна информация за състоянието на околната среда през изминалдостъпна и подробна информация за състоянието на околната среда през изминалдостъпна и подробна информация за състоянието на околната среда през изминалаааата 2008 година. та 2008 година. та 2008 година. та 2008 година. 
В него ще намерите експертни анализи, които показват какви промени са наВ него ще намерите експертни анализи, които показват какви промени са наВ него ще намерите експертни анализи, които показват какви промени са наВ него ще намерите експертни анализи, които показват какви промени са насссстъпили с тъпили с тъпили с тъпили с 
компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат, в компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат, в компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат, в компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат, в сравнение с предходната сравнение с предходната сравнение с предходната сравнение с предходната 
година. година. година. година.     

Целта ни е докладът за състоянието на околната среда за 2008Целта ни е докладът за състоянието на околната среда за 2008Целта ни е докладът за състоянието на околната среда за 2008Целта ни е докладът за състоянието на околната среда за 2008----ма да е полма да е полма да е полма да е полеееезен в зен в зен в зен в 
ежедневната работа на другите държавни институции, на областните админисежедневната работа на другите държавни институции, на областните админисежедневната работа на другите държавни институции, на областните админисежедневната работа на другите държавни институции, на областните администтттрации и на рации и на рации и на рации и на 
общините, които са ангажирани и имат съответните задължения общините, които са ангажирани и имат съответните задължения общините, които са ангажирани и имат съответните задължения общините, които са ангажирани и имат съответните задължения и отговои отговои отговои отговоррррности по опазването ности по опазването ности по опазването ности по опазването 
на околната среда. Също така и на учащите и всички, които провяват интерес за опазването на на околната среда. Също така и на учащите и всички, които провяват интерес за опазването на на околната среда. Също така и на учащите и всички, които провяват интерес за опазването на на околната среда. Също така и на учащите и всички, които провяват интерес за опазването на     
                                                                                            околната среда. околната среда. околната среда. околната среда.     

С уважение,С уважение,С уважение,С уважение,    
                                                                                            Валентин Кашев,Валентин Кашев,Валентин Кашев,Валентин Кашев,    

                                                                                        Директор РИОСВ Директор РИОСВ Директор РИОСВ Директор РИОСВ –––– Плев Плев Плев Плевенененен    
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РИОСВ - ПЛЕВЕН 
        

Доклад за състоянието на околната среда – 2008 г.  

 

За РИОСВ – Плевен 

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен е структура към 

Министерството на околната среда и водите. Основната цел на структурите на МОСВ в цялата 

страна е осигуряване на провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на 

местно равнище.  

Териториалният обхват на РИОСВ – Плевен включва: 

• Територия - 8 785 км
2
 

• 2 области – Плевенска и Ловешка  

• 19 общини 

• 250 населени места  

• Население – над 494 300  жители. 

Според Правилника за устройството и дейността на РИОСВ, регионалните инспекции при 

осъществяването на своята дейност имат регулиращи, информационни и контролни функции. 

Функциите на РИОСВ – Плевен  включват осъществяването на превантивен, текущ и 

последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на 

компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.  

РИОСВ осъществяват контрол и дейности по отношение на:  

• опазване на компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане 

(атмосферният въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, 

минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи). 

• произнасяне по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС). 

• предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване. 

• екологосъобразно управление на отпадъците. 

• управление на опасни химични вещества и препарати и на генетично модифицирани 

организми. 

• опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното 

разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси. 

• опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни 

богатства. 

• опазване и подобряване на акустична среда, намаляване или елиминиране на 

въздействията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физични 

фактори. 

• изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно 

изискванията на Закона за опазване на околната среда. 

• организация на процеса на участие на обществеността при вземане  

                             на решения в областта на околната среда. 

• контрол по изпълнението на мерките по програмите за управление на дейностите по 

отпадъците. 

При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и последващ 

контрол експертите от РИОСВ имат право да:  
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� Извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават 

предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, изискват и имат право 

да получават справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните 

обекти съгласно действащото законодателство;  

� При констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда 

съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно предоставената им 

компетентност;  

� Имат право на свободен достъп до всички обекти на територията на съответната РИОСВ 

за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на 

замърсяване или увреждане на околната среда;  

� Имат право да изискват и да получат съдействие от държавните и общинските органи, 

организации, юридически и физически лица;  

� Участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за 

мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;  

� Налагат принудителни административни мерки съобразно предоставените им 

компетенции и съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ.  

 

В ежедневната си работи експертите от РИОСВ – Плевен прилагат законодателството н 

областта на околната среда: 

Закон за опазване на околната среда 

Закон за подземните богатства 

Закон за чистотата на атмосферния въздух 

Закон за водите 

Закон за биологичното разнообразие 

Закон за защитените територии 

Закон за управление на отпадъците 

Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати 

Закон за лечебните растения 

Закон за почвите 

Закон за защита от шума в околната среда 

Закон за генномодифицираните организми  

Закон за достъп до обществена информация 

Закон за държавния служител 

и действащите подзаконови нормативни актове към тях.  
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РИОСВ - ПЛЕВЕН 
        

Доклад за състоянието на околната среда – 2008 г.  

Регионалната инспекция по околната среда и водите е със седалище и 

адрес: 

гр. Плевен 5800 

ул. “Александър Стамболийски” № 1 А 

 

УКАЗАТЕЛ 

Директор (064) 801-768 

Гише за административно обслужване и деловодство (064) 800-711 

Технически сътрудник и деловодство (064) 806-951 

Старши юрисконсулт (064) 806-950 

Главен счетоводител (064) 800-690 

Отдел “Контрол на околната среда" 

Направление “Контрол чистотата на атмосферния  

въздух” 
(064) 806-978 

Направление “Опазване на почвите и земните недра” (064) 800-831 

Отдел "Превантивна дейност и опазване на водите" 

Направление “Опазване на водите” (064) 801-772 

Направление “Превантивна дейност” (064) 806-949 

Отдел “Управление на отпадъците и ОХВ” 

Направление “Управление на отпадъците” 
(064) 801-772 

(064) 800-831 

Направление “ОХВ и УР” (064) 806-949 

Сектор “Контрол на защитените територии и  

биологичното разнообразие” 

(064) 800-

964 

Отдел “Финансово-административен” 

Счетоводство (064) 800-690 

Информационни технологии и РДП (064) 804-030 

  

“Зелен” телефон (064) 806-950 

Дежурен мобилен 0886 399054 

Факс 
(064) 800-711  

(064) 806-951 

 

 E-mail:        office@riew-pleven.org 

 

 

 

 

 


