ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през август 2017 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и
резултати от извършената контролна дейност:
През август 2017 г. са извършени 113 проверки на 110 обекта, в т.ч. 61 планови проверки
на 61 обекта и 52 извънредни проверки на 49 обекта. В рамките на осъществения контрол са
дадени 63 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните
изисквания, от които 19 при планови проверки и 34 при извънредни. От извършените проверки,
6 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД)
и 2 проверки са на обекти с издадени комплексни разрешителни.
За констатирани административни нарушения са съставени 2 АУАН. Издадени са две
наказателни постановления. Влезли в сила са четири наказателни постановления.
Издадено е 1 НП за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.
През отчетния период, събраните суми по издадени НП са в размер на 850 лв. от едно
физическо и едно юридическо лице. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер
на 7743.96 лв. Суми в размер на 41.60 лв., събрани през предходен период, са разпределени и
преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
Общините, получили приходи от наложените санкции са: община Троян (30,40 лв.) и община
Тетевен (11,20 лв.)
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили 8 сигнала и 1 жалба. За всичките са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност.
След проверка е установено, че три от сигналите са основателни, два са неоснователни, един е
препратен по компетентност и по два предстои проверка.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
−
Направени са 3 извънредни проверки на основание Заповед № РД-422/19.06.2017 г. на
МОСВ за незаконен добив на баластра, както следва:
На 08.08.2017 г. – река Осъм, земл. на с. Йоглав и с. Александрово, общ. Ловеч;
На 15.08.2017 г. – река Искър, земл. на с. Реселец, с. Горник и с. Чомаковци, общ.
Червен бряг;
На 25.08.2017 г. - река Вит, земл. на с. Дерманци и с.Ъглен, община Луковит;
и една проверка съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен по сигнал
и във връзка със Заповед № РД-422/19.06.2017 г.:
На 17.08.2017 г. – река Вит, земл. на с. Рибен и с. Комарево, общ. Долна Митрополия.
Нарушения не са констатирани.
−
Направени са 2 извънредни проверки за правно действие на решения за МВЕЦ;
−
Извършена е 1 извънредна проверка във връзка постъпили възражения срещу
инвестиционно предложение на територията на Община Троян.
Tекущ контрол:
−
Прилага се комплексен подход при осъществяване на контролната дейност - през
отчетния период са извършени:
6 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда;
2 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни;
1 комплексна проверка във връзка с възражение срещу ИП;
взето е участие в комисия за приемане на междинен етап от изпълнението на
техническата рекултивация съгласно проекта „Закриване и рекултивация на старо градско
сметище, гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС;
взето е участие в комисия по заповед на кмета на община Пордим във връзка с
рекултивацията на общинското депо;
− Работа с общините с нарушено качество на атмосферния въздух:
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Извършена е планова проверка на Община Троян за изпълнение на мерки за намаляване
емисиите на ФПЧ10, включително в новата общинска програма по чл. 27 от ЗЧАВ;
Издадено е становище на РИОСВ – Плевен за коригиране и допълване, поради
неизпълнени изисквания на МОСВ, на представен ІІІ вариант на актуализирана програма по
чл. 27 от ЗЧАВ на община Никопол, с план за действие до 2020 г., за достигане на нормите за
КАВ по показател ФПЧ10;
Представени са на Община Луковит данни и анализ за състоянието н КАВ, във връзка с
изготвяне на ОУП;
−
Извършени са 10 проверки за контрол на емисии на летливи органични съединения
(ЛОС), в т. число бензиностанции и обекти, в които се произвеждат, внасят, търгуват или влагат
продукти, съдържащи органични разтворители за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на
Наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при употребата на
разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти;
−
Извършени са 9 проверки на организирани източници на емисии, подлежащи на
емисионен контрол;
−
Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от
които:
12 проверки на обекти с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект, от които 5 проверки на селищни ПСОВ и
15 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО;
−
Извършени са три планови проверки на защитени територии – резерват „Китка“,
резерват „Милка“, гр. Белене, природна забележителност „Хайдушката пещера“, земл. с.
Девенци, относно спазване на режимите, определени в Закона за защитените територии и
заповедите за обявяване. Нарушения не са констатирани.
Засилен последващ контрол:
−
През отчетния период са извършени 10 проверки за осъществяване на последващ
контрол:
1 проверка за осъществяване на последващ контрол по предписания, дадени на
основание Закона за чистотата на атмосферния въздух, касаещи предприемане на действия за
преустановяване неорганизираното изпускане на емисии от прах и почистване на замърсен
терен. Констатирано е, че предписанията са изпълнени;
1 проверка за осъществяване на последващ контрол по предписания, дадени на
основание Закона за опазване на околната среда, касаещи екологосъобразно съхраняване на
негодни и излезли от употреба ПРЗ в склад, собственост на кооперация в ликвидация.
Констатирано е, че предписанията са изпълнени. Дадено е 1 предписание за възстановяване
на липсващата ограда около склада;
8 проверки за осъществяване на последващ контрол по предписания, дадени на
основание Закона за управление на отпадъците. Установено е, че е преустановено
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на 2 общински терени, не е констатирано
замърсяване на речните легла и прилежащите им територии на територията на 3 общини
(Луковит, Тетевен и Ябланица), премахнати са ИУМПС и ОЧЦМ от 3 имота. За установените
ИУМПС в 1 частния имот е изпратена покана за съставяне на АУАН.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от
осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец август 2017 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 31 проверки (27 бр. по компонент „въздух”, 2 проверки по ЗОИК и
2 проверки по фактор „шум”). Проверени са 24 обекта, като част от проверките включват
контрол по повече от една наредба. Съставени са 24 протокола, в т.ч. 18 протокола от
индивидуални проверки, 4 протокола от проверки в рамките на КПКД, 2 протокола от проверки
по КПКЗ.
От извършените 31 проверки, 27 бр. са планови и 4 бр. са извънредни, в това число: 1
проверка по сигнал, 1 проверка за последващ контрол и 2 проверки във връзка със санкции. При
проверките са издадени общо 5 предписания. През отчетния период не са съставяни АУАН.
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Проведено е едно извънредно контролно измерване на емисии, по сигнал. Изготвено е
предложение за налагане на текуща санкция.
Проверен е 1 доклад за проведени СПИ на емисии на замърсители от 2 източника
(горивни и технологични).
Изготвени са 8 протокола за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ
на емисии.
Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади
и отчетни информации:
−
Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и
Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за предходния
месец;
−
Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на
ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две години.
Издадено е становище за коригиране и допълване, поради неизпълнени изисквания на
МОСВ, на представен ІІІ вариант на актуализирана програма по чл. 27 от ЗЧАВ на община
Никопол, с план за действие до 2020 г., за достигане на нормите за КАВ по показател ФПЧ10.
Изготвени са 2 писма до оператори, със заключения от проведен мониторинг на шум.
Публикувана е информация в сайта на РИОСВ за промените в Наредба № 6/1999г. и
актуален образец за доклад за СПИ.
Взето е участие в:
− 3 държавни приемателни комисии;
− 1 работна среща с възложители във връзка с процедури по ОВОС и КР.
Изготвени са 6 вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по
процедури за ОВОС и ЕО.
Води
През м. август са направени 11 индивидуални проверки: 8 планови и 3 извънредни
проверки на обекти, формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са: по сигнал за
дейността на семеен хотел „Къщата“ с.Рибарица, проверка за пломбиране савака на авариен
канал на ГПСОВ Плевен и проверка на обект с текуща санкция.
Експертите от направлението са участвали в 2 комплексни проверки по контролната
дейност на обекти, формиращи отпадъчни води и в 1 комплексна проверка на инсталация с
комплексно разрешително. Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от ПСОВ
Белене, ПСОВ Луковит, ПСОВ Ловеч и ПСОВ Ябланица.
При направените проверки са дадени 5 предписания за привеждане дейността на
обектите в съответствие с приложимото законодателство по околна среда. През отчетния
период
е направено предложение да бъде намалена текущата санкция на „Кондов
Екопродукция“ ЕООД във връзка с резултатите от контролния мониторинг на отпадъчни води
от Млекопреработвателно предприятие с.Старо село. Не са съставени АУАН по Закона за
водите.
Акцент в контролната дейност по компонент води през периода са направените 12
бр.проверки на обекти с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен
воден обект, от които 5 бр. проверки на селищни ПСОВ.
Почви
През отчетния период са извършени 3 проверки (2 планови и 1 извънредна - последващ
контрол по предписания) на складове за негодни ПРЗ. При плановите проверки не са
констатирани нарушения. При извънредната проверка е констатирано, че предписанията са
изпълнени. Дадено е 1 предписание за възстановяване на липсващата ограда около склада.
Взето е участие в 2 планови проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни
(КР). Констатирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са изпълнени. Изготвени
са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и по КР.
Биологично разнообразие и НЕМ
През м. август е осъществена следната дейност с отношение към биологичното
разнообразие и НЕМ:
−
Извършени са три планови проверки на защитени територии – резерват „Китка“,
резерват „Милка“, гр. Белене, природна забележителност „Хайдушката пещера“, земл. с.
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Девенци, относно спазване на режимите, определени в Закона за защитените територии и
заповедите за обявяване. Нарушения не са констатирани;
−
Извършена е планова проверка на Природо-научен музей, с. Черни Осъм, общ. Троян,
като на основание разпореждане на Директора на РИОСВ – Плевен, по време на проверката на
музея са предадени по един препариран екземпляр от следните видове: Карета, Червеногърба
сврачка, Голяма бяла чапла, Обикновен мишелов. Съставени са приемо-предавателни протоколи
във връзка с горното, а препаратите са записани в инвентарната книга;
−
В Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора и във ветеринарна клиника
„Добро хрумване“, гр. София, са изпратени 1 екземпляр от вида Щъркел, 1 екземпляр от вида
Чухал, 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов и 1 екземпляр от вида Черен бързолет за
лечение (извънредни проверки);
−
Извършена е извънредна проверка на Зоопарк – Ловеч, във връзка със сигнал на
граждани, за условията, при които се отглеждат лъвовете, кафявата мечка и маймуните в
зоопарка. Установено е, че се спазват изискванията на чл. 3, ал. 2, 3 и 5 от Наредба №
6/23.11.2003 г. за минималните изисквания и условията за отглеждане на животни в
зоологическите градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
(загл., доп. ДВ бр. 44/2009 г.);
−
Съставен е 1 АУАН за събиране на лечебни растения без позволителни.
Отпадъци
През отчетния период са извършени 48 индивидуални проверки по спазване
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 18 планови и 30 извънредни. От
извършените 18 планови проверки,
−
11 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО;
−
2 са за осъществяване контрол върху изпълнение на общински програми за управление
на отпадъците и на депа за отпадъци;
−
5 са за осъществяване контрол по наредбите за МРО и третирането на болнични
отпадъци.
От извършените 30 извънредни проверки,
−
18 са по искане на МОСВ за проверки на лица, пускащи на пазара полимерни торбички
и на длъжници на ООп;
−
8 са за осъществяване на последващ контрол. Установено е, че е преустановено
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на 2 общински терени, не е констатирано
замърсяване на речните легла и прилежащите им територии на територията на 3 общини
(Луковит, Тетевен и Ябланица), премахнати са ИУМПС и ОЧЦМ от 3 имота. За установените
ИУМПС в 1 частния имот е изпратена покана за съставяне на АУАН;
−
2 са във връзка с постъпили сигнали – установено е, че сигналите са основателни –
дадени са предписания за почистване на замърсен терен с неизтекъл срок за изпълнение и за
премахване на ИУМПС от общински терен, което е изпълнено;
−
2 са във връзка с постъпили заявления за издаване на документи по чл.35 от ЗУО.
Взето е участие в 7 комплексни проверки, от които 4 по повече от един компонент или
фактор на околната среда (и 4-те са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от
ЗУО), 2 - на обекти с издадено КР и 1 – във връзка с възражение срещу инвестиционно
предложение, касаещо и пелетизиране на дървесни отпадъци.
При проверките са дадени 33 предписания – 31 при индивидуални и 2 при комплексни
проверки.
Участвано е в комисия за приемане на междинен етап от изпълнението на техническата
рекултивация съгласно проекта „Закриване и рекултивация на старо градско сметище,
гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС.
Взето е участие в комисия по заповед на кмета на община Пордим, във връзка с
рекултивацията на общинското депо.
През отчетния период е съставен 1 АУАН на юридическо лице за извършване на
нерегламентирани дейности с неопасни отпадъци.
Химикали
По спазване на законодателството по химикали са извършени общо 5 проверки, от които
3бр. индивидуални и 2бр. КПКД, дадени са 3 предписания - за информиране при подновяване на
дейност и за задължения за същинска регистрация, както и за спазване на изискванията по
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Наредбата за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Проверени са 3 производители
на калциев дихидроксид със задължения за същинска регистрация на веществото през 2018 г. Не
се констатирани нарушения. При проверките е установено, че 1 производител е извършил вече
същинска регистрация на произвеждания калциев дихидроксид. За периода няма планувана
проверка на обекти с рисков потенциал. Към момента в РИОСВ Плевен тече процедура по
актуализация на ДППГА на предприятие с нисък рисков потенциал, поради промяна във вида и
количествата на химичните вещества от Приложение №3 на ЗООС в обекта.
Извършена е 1 КПКД проверка по ЗОПОЕЩ, дадено е предписание за изготвяне на
собствена оценка по ЗОПОЕЩ.
За отчетния период няма съставен АУАН, няма констатирани случаи на аварии с ОХВ,
водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, не са констатирани нарушения на
законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ.
ОВОС И ЕО
Акцент в дейността е процедирането във възможно най-кратки срокове на
инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), на общини, свързани с внедряване
на мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на електро- и ВиК мрежи, пътища,
на земеделски производители, свързани с мерки по Национална програма за енергийна
ефективност (НПЕЕ) и други.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили:
−
86 уведомления за ИП/П/П;
−
4 искания за преценяване необходимостта от ОВОС;
−
1 искане за издаване на Становище по ЕО.
Издадени са общо 10 решения, в т.ч.:
−
7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и
−
3 бр. за прекратяване на процедури.
Изготвени са 16 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС
(8 – ОВОС, 1- ЕО, 7 – не подлежи). По 69 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на
ЗООС. По процедурите са получени 12 становища (5 бр. от БДДР, 7 бр. от РЗИ). Проведени са
консултации по 1 задание за обхват и съдържание на ЕО и по 2 доклада за ЕО.
Направени са 3 извънредни проверки за незаконен добив на баластра във връзка със
Заповед № ПД – 422/19.06.2107 г. на МОСВ и 1 по сигнал и във връзка със Заповед № ПД –
422/19.06.2107 г. съвместно с БДДР. Не са констатирани нарушения. Извършени са и 2
извънредни проверки за правно действие на решения за МВЕЦ.
Изготвена е информация за МВЕЦ на територията на РИОСВ – Плевен, във връзка с
процедура на ЕК за изясняване практики по одобряване на ВЕЦ.
Изготвени са 2 писма до РДНСК във връзка с постъпили възражения и е извършена
извънредна проверка на инвестиционно предложение на територията на Община Троян.
Изготвени са 3 писма до Министерство на енергетиката във връзка с процедури по
предоставяне на концесии на съществуващи кариери на територията на РИОСВ - Плевен;
Дадени са консултации на представители на общини, на възложители и други.
Комплексни разрешителни
Извършени са 2 планови проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, при
които са дадени общо 6 предписания на:
−
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци. При проверката
е дадено 1 предписание от БДДР Плевен. Установено е, че е подадена информация в ИАОС по
приложение № 5 за планирана промяна в КР;
−
„Канарини“ ЕООД гр. Пловдив, нов оператор на Инсталация за отглеждане на птици
(бройлери). Дадени са предписания във връзка със СУОС - подготовка и изменение на
инструкции.
Прегледани са представените през отчетния период планове за собствен мониторинг,
съгласуван и изпратен в ИАОС е планът за собствен мониторинг на РД Ловеч, 1 план е изпратен
на БДДР за съгласуване и 1 е върнат на оператора за корекция.
Изготвени и изпратени са докладите от извършени проверки на „Клеърс“ ЕООД и
„Славяна“ АД.
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Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През отчетния период са извършени 6 планови комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда. Дадени са 3 предписания за привеждане дейността на
обектите в съответствие с нормативните изисквания.
НП
За констатирани административни нарушения са съставени 2 АУАН. Издадени са две
наказателни постановления. Влезли в сила са четири наказателни постановления.
Съставени са следните АУАН:
−
АУАН № 037/17.08.2017 г. на „САВЕЛ” ЕООД, гр.Троян, за това, че нерегламентирано
се третират неопасни дървесни отпадъци за производство на пелети, като не е представен
документ по чл.4, ал.2 от ЗУО, с което е в неизпълнение на задължение по чл.134, ал.1, т.2 ЗУО;
−
АУАН № 038/21.08.2017г. на Горан Иванов Горанов, гр. Луковит, за това, че изкупува
билка – лист липа, без издадено позволително за ползване, с което е в неизпълнение на
задължение по чл.31, ал.2, т.2 ЗЛР.
Издадени са следните наказателни постановления:
−
НП № 034/14.08.2017 г. на Минко Димитров Топалски, гр.Троян, за това, че не е предал
излезли от употреба моторни превозни средства на площадка за съхранение или в център за
разкомплектоване на ИУМПС
, с което е в неизпълнение на задължение по чл.133, ал.3,
т.3 ЗУО; Размерът на наказанието е 1400 лв.;
−
НП № 035/18.08.2017 г. на Ивайло Павлов Митковски, гр. Плевен, за това, че предлага за
продажба жив екземпляр от защитен вид, с което е в неизпълнение на задължение по чл.38, ал.1,
т.6 ЗБР; Размерът на наказанието е 100 лв.
Влезли са в сила следните наказателни постановления:
−
НП № 026/19.07.2017г. на „Радослава Добревска“ ЕООД за това, че не е представило
доклад за изпълнение на условията в разрешително за заустване, с което е в неизпълнение на
задължение по чл.48, ал.1, т.12 ЗВ във вр. чл.174, ал.5. Размерът на наказанието е 500 лв.;
−
НП № 028/07.07.2017г. на „Металика 2010“ ЕООД, гр. Плевен за това, че извършва
дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, компоненти и материали
от тях на неразрешени за това места, с което е в неизпълнение на задължение по чл.143, ал.1, т.
1 ЗУО. Размерът на наказанието е 3000 лв.;
−
НП № 034/14.08.2017 г. на Минко Димитров Топалски, гр.Троян, за това, че не е предал
излезли от употреба моторни превозни средства на площадка за съхранение или в център за
разкомплектоване на ИУМПС
, с което е в неизпълнение на задължение по чл.133, ал.3,
т.3 ЗУО; Размерът на наказанието е 1400 лв.;
−
НП № 035/18.08.2017 г. на Ивайло Павлов Митковски, гр. Плевен, за това, че предлага за
продажба жив екземпляр от защитен вид, с което е в неизпълнение на задължение по чл.38, ал.1,
т.6 ЗБР; Размерът на наказанието е 100 лв.
Издадено е 1 наказателно постановление за налагане на текуща санкция на „ИВИ-2008“
ЕООД за замърсяване на атмосферния въздух в размер на 82 лв., считано от 02.08.2017 г.
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и
обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
−
В Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора и във ветеринарна клиника
„Добро хрумване“, гр. София, са изпратени 1 екземпляр от вида Щъркел, 1 екземпляр от вида
Чухал, 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов и 1 екземпляр от вида Черен бързолет за
лечение (извънредни проверки).
Бизнеса
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−
Издадени са 7 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. Изготвени са общо
16 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на ЗООС (8 – ОВОС, 1- ЕО, 7 –
не подлежи). По 69 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС
−
Постановени са 33 Решения по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) - 29 бр. по чл. 18 и 4 бр. по чл. 2, ал. 5;
−
Издадени са 130 преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за инвестиционни
предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на процедура
по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
−
През м. август в РИОСВ - Плевен са постъпили 115 уведомления за Горскостопански
план и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни,
общински и частни гори;
−
Издадени са 5 документа по реда на чл.35 от ЗУО - 2 нови разрешения, 2 изменения и
допълнения на издадени разрешения и 1 отказ за издаване на разрешение поради непредставяне
на изискана информация и отстраняване на нередовности в заявлението и приложенията към
него.
−
Издадени са 4 документа по чл.78 от ЗУО - 1 нов, 1 изменение и допълнение на
регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, 1 прекратяване и 1 отказ за издаване
на регистрационен документ поради непредставяне на изискана информация и отстраняване на
нередовности в заявлението и приложенията към него.
−
Извършена е класификация на 16 отпадъка на 8 фирми-генератори. Проверени и
въведени в Excel формат са 159 идентификационни документа за транспорт на опасни
отпадъци. Заверени са 29 отчетни книги по отпадъците на 11 оператора.
− Взето е участие в 6 ДПК за строежи:
Разпределителен газопровод - І етап, с възложител „Кнежа газ“ ООД;
Зърносушилня с междинен бункер и елеваторна кула и промишлена газова инсталация
с ГРП, с възложител „Колендро“ ЕООД;
Закриване и рекултивация на депо за отпадъци, местност „Отвъд“, в землището на гр.
Летница, с възложител Община Летница;
Уличен водопровод от ОК2247а през ОК2307а към ОК1368а до СВО за УПИ V –
660.1404, кв.358 по плана на гр.Плевен и Уличен канал от СКО 3 за УПИ V – 660.1404, кв.358
по плана на гр.Плевен, през ОК2221а, ОК2307а до ОК 2247а с местонахождение ул.Родопи
гр.Плевен, с възложител Община Плевен и „Монолит“ ООД;
Реконструкция на топлопреносната мрежа по ул. „Родопи” от Т1 до Т4 и нов
топлопровод от Т4 по ул. „Родопи”, с отклонение за ЖСК „Май” в ПИ56722.660.83,
продължаващ по ул. „Даме Груев” до отклонение за ЖСК „Даме Груев” в ПИ56722.660.90, гр.
Плевен, с възложител Топлофикация - Плевен ЕАД и Монолит ООД.
Газификация на МБАЛ - Плевен към ВМА.
Обществеността
Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния
период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на
околната среда.
Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и
провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на дейността си
пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет страницата на РИОСВ
Плевен са публикувани месечен отчет за осъществената контролна дейност, предприети
действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени
комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец, 1
прессъобщениe и др.
Приложение – таблична част.
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