ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
за месец август 2016 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:
През месец август са извършени 89 проверки на 86 обекта, в т.ч. 58 планови и 31 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, от които 9 при планови проверки и 11 при извънредни. От извършените проверки, 9 са комплексни, от които 1 - на обект с издадено
комплексно разрешително и 8 - комплексни проверки по повече от един компонент или
фактор на околната среда.
За констатирани административни нарушения през месец август 2016г. са съставени 6
броя АУАН. Не са издавани наказателни постановления. Няма влезли в законна сила НП,
тъй като не са върнати известията за доставянето им на нарушителите. Съставени са АУАН на нарушители, както следва:
 „Динимекс” ООД, предприятие за производство на маси и столове от масивна дървесина в гр.Троян, не е подало заявление за вписване в публичния регистър на инсталациите, работещи с разтворители, с което е в нарушение на чл.30л, ал.3 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух;
 „Динимекс” ООД, гр.Троян е допуснало неорганизирано изпускане в атмосферния
въздух на емисии от работата на лакови кабини за нанасяне на покрития върху мебелни детайли, с което е в нарушение на чл.11, ал.1 и ал.2 във вр. чл.35 от ЗЧАВ;
 „Асет Мениджмънт България” ЕООД, гр.София (собственик на хотел в с. Чифлик) не
е провело собствен мониторинг на отпадъчни води за 2015г., с което е в нарушение на
чл.174, ал.1, т.2 от Закона за водите;
 Николина Цветанова Вълчева съхранява в собствен имот 24 излезли от употреба моторни превозни средства, които не е предала на площадка за съхранение или в център
за разкомплектоване, с което е нарушила чл.133, ал.1, т.3 от Закона за управление на
отпадъците;
 ЕТ ”Пенка Иванова-ЦИВ-Станимир Петров” (собственик на магазин в гр. Червен
бряг) е изложил на публично място два препарирани екземпляра от защитени видове,
включени в Приложение №3 към чл.37 на Закона за биологичното разнообразие, с което е нарушил чл.38, ал.1, т.7 от ЗБР;
 „Аспарухов вал” ЕООД, гр.Кнежа е допуснало отпадъчните води на изход ПСОВ
Кнежа /стопанисвана от дружеството/ да не отговарят на ИЕО, определени в разрешителното за заустване, с което е в нарушение на чл.48, ал.1, т.3 от ЗВ.
Издадена е 1 заповед за прилагане на ПАМ, изразяваща се в даване на предписание на
Община Никопол за спазване на т.6.2 от Заповед №РД-841/17.11.2008г. на МОСВ, с което
се забранява превръщането на пасища и мери в обработваеми земи, в защитена зона „Никополско плато” BG 0002074.
Намалена е 1 текуща санкция за замърсяване на воден обект на „Кондов Екопродукция”ЕООД (млекопреработвателно предприятие) от 49.00 на 11.00 лв.
През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 5000 лв. (от
Олива АД, предприятие за производство на растителни масла). Общо събраните суми от
наложените санкции са 12727,80 лв. Суми в размер на 5808,34 лв. са разпределени и пре1

ведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
Общините, получили приходи от наложените санкции са: община Троян (5617,14лв.) и
община Ловеч (191,20 лв.).
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 10 сигнала и 8 жалби. За всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че четири от сигналите са основателни, два - неоснователни, два са изпратени за предприемане на действия по компетентност и за два предстои
проверка.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Засилен превантивен контрол:
 Изготвени са анализи и становища по представени две Общински програми за постигане нормите за КАВ по показател ФПЧ10 – на Общини Плевен и Троян;
 Взето е участие в междуведомствена комисия на област Ловеч за проверка състоянието на защитни диги на р.Вит при с.Торос и с.Дерманци и на р.Осъм при с.Йоглав;
 Взето е участие в заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие – Плевен;
 Издадена е заповед на директора на РИОСВ – Плевен, Община Никопол да възстанови разорани пасища в защитена зона “Никополско плато” BG0002074. Принудителната
административна мярка е наложена във връзка с установено при проверка на РИОСВ Плевен разораване от земеделски стопани на части от имоти с НТП „пасище“, собственост на Община Никопол, в защитена зона, в заповедта за обявяване на която има наложена забрана за извършване на такава дейност;
 През м. август в РИОСВ - Плевен са постъпили за извършване на оценка за съвместимост 134 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и Планизвлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.
Tекущ контрол:
 Проверени са 4 обекта, подлежащи на контрол по програмата за мониторинг за
оценка на съответствието с изискванията на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои,
лакове и авторепаратурни продукти. Проверени са производители, търговци на едро и
търговци на дребно в най-активния летен период за тяхната работа;
 Извършени са 4 проверки за осъществяване на емисионен контрол на горивни и
технологични организирани източници;
 Извършени са 6 проверки на защитени територии, от които 3 планови и 3 извънредни;
 Извършена е извънредна проверка по сигнал за препарирани екземпляри от защитени видове, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие (белоопашат мишелов и дива котка), изложени на публично място в магазин в гр. Червен бряг.
Препарираните екземпляри са иззети. Съставен е акт за административно нарушение;
 Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от
които: 9 - на обекти с разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден
обект, 17 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО.
Засилен последващ контрол:
 През отчетния период са извършени 6 проверки на обекти за осъществяване на
контрол по дадени предписания, в т.ч. 4 – на складове за негодни за употреба ПРЗ, 1 – на
обект с издадено комплексно разрешително и 1 на нерегламентирана площадка за дейности с ИУМПС. Констатирано е, че са предприети мерки за екологосъобразно съхраняване
на негодните за употреба ПРЗ и че в резултат на съвместните усилия на РИОСВ Плевен,
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Община Плевен и служители на ОД на МВР Плевен е прекратена дейността на незаконна
„автоморга“ на територията на гр. Плевен.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец август 2016 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в общо 15 проверки ( 13 по компонент „въздух” и 2 проверки по фактор
„шум”) в 15 обекта. Съставени са 15 протоколи, в т.ч. 11 протоколи от индивидуални проверки и 4 протоколи от проверки в рамките на комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда, 2 проверки на обекти с издадено КР. От извършените 15 проверки, 9 са планови и 6 са извънредни, в т.ч.: 4 проверки по жалби и сигнали и 2 проверки във връзка с намаляване на наложени текущи санкции.
Издадени са 5 предписания в т.ч. едно за недопускане изгаряне на дървесина, растителни или други отпадъци на територията на проверен по сигнал собствен поземлен имот,
едно за изграждане на изпускащи устройства и 3 предписания във връзка с процедури по
регистрация в регистъра на инсталациите, извършващи дейности с разтворители от обхвата на приложение 1 от Наредба 7/21.10.2003г.
Изготвени са 8 протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени
СНИ на емисии.
Проверени са 6 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 18 източника (горивни и технологични). От тях, за 3 източника са установени превишения на съответните норми за допустими емисии. Дружествата, стопанисващи посочените 3 източници, са с наложени текущи санкции. За два от източниците е констатирано намаление на
превишенията и са направени предложения за намаляване на санкциите. Един протокол е
неприет поради констатирани несъответствия с нормативни изисквания, като наложената
текуща санкция е оставена без промяна.
През изтеклия месец преобладават проверки за емисионен контрол на горивни и
технологични организирани източници (4 бр.) и на обекти, подлежащи на контрол за ограничаване емисиите на летливи органични съединения от разтворители (4 бр.). Относително голям е броят на проверките по жалби и сигнали (4 бр.), като основен обект на оплаквания са неорганизирани източници на емисии (дим и/или неприятни миризми).
През отчетния период няма съставени АУАН за нарушение изискванията на ЗЧАВ.
Внесени са 2 предложения за намаляване размера на наложени текущи санкции, поради
намаляване на наднормено замърсяване на въздуха.
През месец август са изготвени анализи и становища по представени две Общински
програми за постигане нормите за КАВ по показател ФПЧ10 – на Общини Плевен и Троян. Изготвена и публикувана на сайта на РИОСВ информация за нивата на ФПЧ10 през
предходния месец, онагледена графично и в сравнение с предходните две години.
През отчетния период са проведени планови контролни измервания на показатели за
шум в околната среда в 2 обекта. Не са констатирани превишения на приложимите гранични стойности.
Взето е участие в 1 Държавна приемателна комисия.
Води
През м. август са направени общо 9 планови проверки, от които 6 индивидуални
проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и е взето участие в 3 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда.
През периода са направени 3 извънредни проверки, от които 1 проверка на ПСОВ
гр.Кнежа във връзка с констатиране на нарушение, 1 проверка за вземане на проба от отпадъчни води, 1 проверка по жалба. При проверките е дадено 1 предписание.
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Взето e участие в междуведомствена комисия на област Ловеч за проверка състоянието на защитни диги на р.Вит при с.Торос и с.Дерманци и на р.Осъм при с.Йоглав. През
отчетния период са изготвени 2 преписки по реда на Наредбата за вида, размера и реда за
налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.
Направени са предложения за намаляване текущата санкция на „Кондов екопродукция“ ЕООД след представяне на протоколи от собствен мониторинг на отпадъчни води и
налагане на текуща санкция на „Ракита - Р“ ЕООД за установени превишения на ИЕО,
определени в разрешителното за заустване.
Съставен е 1 АУАН на управителя на „Аспарухов вал“ ЕООД гр.Кнежа за установени превишения на ИЕО по общ азот в отпадъчните води на изход ПСОВ гр.Кнежа.
Почви
През м. август 2016 г. са извършени 3 проверки (2 планови и 1 извънредна). При
плановите проверки на животновъден обект (ЖО) и на неизползваем сондаж в землището
на с. Деветаки е констатирано, че ЖО е с прекратена дейност, а сондажът е в добро състояние, няма изтичане на газов кондензат, упражнява се периодичен контрол от страна на
община Ловеч. При извънредната проверка на склада за съхранение на негодни ПРЗ в с.
Карлуково, общ. Луковит, която е последващ контрол, е констатирано, че даденото предписание е изпълнено.
Взето е участие в заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие
- Плевен.
Биологично разнообразие и НЕМ
През м. август е осъществена следната дейност с отношение към биологичното разнообразие и НЕМ:
 Извършени са планови проверки за спазване на режима, определен със заповедите
за обявяване на защитени местности „Сопот“ и „Черковно бранище“, землище с. Брестово, общ. Ловеч и „Остров Малък Борил“, землище с. Байкал, общ. Д. Митрополия. Нарушения не са установени;
 Извършена е извънредна проверка на природна забележителност „Чернелка“, землище с. Къртожабене, общ. Плевен във връзка със съгласуване на дейности за премахване
на опасни дървета по екопътеката в защитената територия;
 Извършена е извънредна проверка на природна забележителност „Тектонски грабен Калето“, в земл. с. Реселец, общ. Ч. бряг във връзка с подаден сигнал за замърсяване с
битови отпадъци на екопътеката в защитената територия. Замърсяване не е установено;
 Извършена е извънредна проверка на природна забележителност „Карлуковски
карстов комплекс-пещера Проходна“, земл. с. Карлуково, общ. Луковит, във връзка със
съгласувана от РИОСВ - Плевен дейност - снимки на филм в пещерата. Нарушения при
извършване на снимачната дейност не са установени;
 Издадена е заповед на директора на РИОСВ – Плевен, Община Никопол да възстанови разорани пасища в защитена зона “Никополско плато” BG0002074. Принудителната
административна мярка е наложена във връзка с установено при проверка на РИОСВ Плевен разораване от земеделски стопани на части от имоти с НТП „пасище“, собственост на Община Никопол, в защитена зона, в заповедта за обявяване на която има наложена забрана за извършване на такава дейност:
 Извършена е извънредна проверка по сигнал за несъгласувана строителна дейност
в землището на с. Карлуково. При проверката е установено, че е извършено строителство
в имоти, които попадат в защитени зони BG0001014 „Карлуково“ и BG0000332 „Карлуковски карст“. Установено е, че преобладават постройки тип „вила“ в частни имоти, като
има и двуетажни сгради и селскостопански постройки. Ще бъдат предприети необходимите дейности за установяване на нарушения по действащото законодателство;
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 Извършени са 3 извънредни проверки на екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР - 3 екземпляра от вида Бял щъркел. Птиците са предоставени на Спасителен център - Стара Загора за лечение и отглеждане;
 Извършена е извънредна проверка по сигнал за препарирани екземпляри от защитени видове, включени в Приложение №3 на ЗБР (белоопашат мишелов и дива котка), изложени на публично място в магазин в гр. Червен бряг. Препарираните екземпляри са иззети. Съставен е акт за административно нарушение;
 Извършени са планови проверки на пазара и в зоомагазин в гр. Ловеч, относно
търговия със защитени видове и видове, включени в Приложенията на Регламент 338/97.
Нарушения не са установени;
 Извършена е извънредна проверка на размножени папагали от видове, включени в
Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в землището на с. Сливек, общ. Ловеч,
във връзка с издаване на регистрационни карти;
 Извършена е планова проверка на Зоопарк - гр. Ловеч - нарушения не са установени;
 Извършена е планова проверка на билкозаготвителен пункт на физическо лице в с.
Гиген, общ. Гулянци - нарушения не са установени;
 Както всеки месец, така и през м. август в РИОСВ - Плевен са постъпили над 100
бр. (през м. август- 134 бр.) уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни
гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори;
 Постановени са 19 Решения по чл. 18 от 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).
 Издадени са 281 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.
Отпадъци
През отчетния период са извършени 37 индивидуални проверки на 36 обекта, от
които 26 планови и 11 извънредни. От извършените планови проверки, 17 са за осъществяване на контрол по изпълнение на условия в издадени разрешителни и регистрационни
документи. От извършените извънредни проверки, 3 са по искане на МОСВ за осъществяване контрол на лица, членове на организации за оползотворяване на МРО, 4 са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания, 3 - във връзка с подадени заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и 1 - по постъпил сигнал за
нередовно събиране на отпадъците в населените места от Община Тетевен. Незабавно е
извършена проверка на място. Дадени са предписания да се извърши почистване на отпадъците и да се предприемат мерки за предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне
на отпадъци, които са изпълнени.
Взето е участие в 5 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор
на околната среда, от които 4 планови и 1 - по подаден сигнал за изгаряне на дървесина и
растителни отпадъци. При проверките са дадени 8 предписания.
Издадени са 5 документа по реда на чл.35 от ЗУО, от които 4 нови разрешения за
дейности с отпадъци и 1 решение за прекратяване на издадено разрешение по заявление
на оператора. Една процедура по издаване на разрешение за дейности с отпадъци е прекратена по реда на чл.56 от АПК. Извършена е класификация на 37 отпадъка на 9 фирмигенератори.
Взето е участие в 2 ДПК и в комисия за приемане на II - междинен етап от изпълнение на „Проект за закриване и рекултивация на старо градско сметище, гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС, включваш разриване на пластове и уплътняване, доставка на хумус и глина, изграждане на дига и пре-депониране на отпадъците преди запечатване.

5

Съставен е 1 АУАН на физическо лице по чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО за нерегламентирани дейности с ИУМПС. В резултат на съвместните усилия на РИОСВ Плевен, Община Плевен и служители на ОД на МВР Плевен е прекратена дейността на незаконна „автоморга“ на територията на гр. Плевен.
Химикали
Извършени са 7 проверки, от които 4 планови и е взето участие в 3 комплексни
проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда по спазване на законодателството по химикали. За отчетния период са дадени 3 предписания - за количества на производство и за оценка за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС. Извършен е
планов контрол на двама производители на вещества с краен срок за регистрация 2018г.
Не е констатирано нарушение, касаещо предстоящата регистрация. За отчетния период
няма планувана проверка на обекти с нисък или висок рисков потенциал. Няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и
няма съставени АУАН или приложен ПАМ. 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 и други възложители,
свързани с кандидатстване по мерки от Програма за развитие на селските райони (ПРСР),
ДФ „Земеделие“ и др. За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 149 уведомления за ИП/П/П (в т.ч. 55 бр. по мярка 6.3., 4.1 и 7.2 от ПРСР, 14 бр. за ремонт на
църкви, мерки за енергийна ефективност, ремонт на пътища и др.), 12 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и от ЕО (вкл. за 1 стратегия за местно развитие), 1 доклад за ЕО на общи устройствени планове (ОУП) на общини. Издадени са 5 Решения за
преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 Решения за преценяване на необходимостта
от ЕО, 1 Решение за прекратяване на процедура. Изготвени са 9 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста, раздел ІІ – ОВОС (5 бр.) на ЗООС, вкл. 4 бр., че не
може да се проведе процедура. По 139 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата
на ЗООС. По процедурите са получени общо 29 становища (10 от БДДР и 19 от РЗИ).
Комплексни разрешителни
През м. август е извършена извънредна проверка на инсталация за биодизел, за която е
издадено комплексно разрешително на „Стар 7“ ООД - гр. Пордим. При проверката е установена смяна на собственика на инсталацията. На новия собственик е дадено предписание за предприемане на законови действия за промяна в КР.
НП и ПАМ
През месец август не са издавани НП.
Издадена е 1 Заповед за прилагане на ПАМ, изразяваща се в даване на предписание на
Община Никопол за спазване на т.6.2 от Заповед №РД-841/17.11.2008г. на МОСВ, с което
се забранява превръщането на пасища и мери в обработваеми земи, в защитена зона „Никополско плато” BG 0002074.
Намалена е 1 текуща санкция за замърсяване на воден обект на „Кондов Екопродукция”ЕООД (млекопреработвателно предприятие) от 49.00 на 11.00 лв.
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Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса
и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
 Извършена е извънредна проверка на природна забележителност „Карлуковски
карстов комплекс-пещера Проходна“, земл. с. Карлуково, общ. Луковит, във връзка със
съгласувана от РИОСВ - Плевен дейност - снимки на филм в пещерата. Нарушения при
извършване на снимачната дейност не са установени;

Издадена е заповед на директора на РИОСВ – Плевен, Община Никопол да възстанови разорани пасища в защитена зона “Никополско плато” BG0002074. Принудителната административна мярка е наложена във връзка с установено при проверка на РИОСВ
- Плевен разораване от земеделски стопани на части от имоти с НТП „пасище“, собственост на Община Никопол, в защитена зона, в заповедта за обявяване на която има наложена забрана за извършване на такава дейност;

Извършена е извънредна проверка по сигнал за несъгласувана строителна дейност
в землището на с. Карлуково. При проверката е установено, че е извършено строителство
в имоти, които попадат в защитени зони BG0001014 „Карлуково“ и BG0000332 „Карлуковски карст“. Установено е, че преобладават постройки тип „вила“ в частни имоти, като
има и двуетажни сгради и селскостопански постройки. Ще бъдат предприети необходимите дейности за установяване на нарушения по действащото законодателство;

Извършени са 3 извънредни проверки на екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР - 3 екземпляра от вида Бял щъркел. Птиците са предоставени на Спасителен център-Стара Загора за лечение и отглеждане;

Извършена е извънредна проверка по сигнал на препарирани екземпляри от защитени видове, включени в Приложение №3 на ЗБР (белоопашат мишелов и дива котка), изложени на публично място в магазин в гр. Червен бряг. Препарираните екземпляри са иззети. Съставен е акт за административно нарушение;
 Взето е участие в комисия за приемане на II - междинен етап от изпълнение на
„Проект за закриване и рекултивация на старо градско сметище, гр.Ловеч“, финансиран
от ПУДООС, включваш разриване на пластове и уплътняване, доставка на хумус и глина,
изграждане на дига и пре-депониране на отпадъците преди запечатване.
Бизнеса
 РИОСВ Плевен, в качеството й на регионално звено за контакт, организира семинар на тема „Оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016“;
 За периода за процедирани 55 инвестиционни предложения (ИП) по Програма за
развитие на селските райони, 14 ИП за ремонт и реконструкция на читалища и общинска
инфраструктура и други;
 Процедирана е и е издаден краен акт (решение) за Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - Долна Митрополия;
 Изготвени са писма по 5 уведомления за ИП, попадащи в обхвата на Приложение
№ 2 на ЗООС и 4 писма, че не може да се проведе процедура (вече одобрени ИП - подновяване на разрешителни, или няма ИП);
 Издадени са крайни актове – 5 Решения за преценяване на необходимостта от
ОВОС, 2 Решения за преценяване на необходимостта от ЕО, 1 Решение за прекратяване
на процедура;
 Изготвени са писма във връзка с изменения на ИП, потвърждаване влизането в сила, както и на срока на правно действие на издадени решения на РИОСВ – Плевен;
 Постановени са Решения по чл. 18 от 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);
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 Издадени са 281 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;
 Издадени са 5 документа по реда на чл.35 от ЗУО - от които 4 нови разрешения за
дейности с отпадъци и 1 решение за прекратяване на издадено разрешение по заявление
на оператора. Една процедура по издаване на разрешение за дейности с отпадъци е прекратена по реда на чл.56 от АПК. Извършена е класификация на 37 отпадъка на 9 фирмигенератори;
 Взето е участие в 4 ДПК за строежи: „Изграждане на резервоар 20 куб.м. за допълнително водоснабдяване на с.Горталово“, „Технологичен водопровод от сондаж №Р-1ХГ
и басейн в с. Крушуна, община Летница“, „Реконструкция на брегоукрепителна подпорна
стена в речното корито на р. Бели Вит, в участък при градски кооперативен пазар на гр.
Тетевен“, Разширение на производствена мощност за течни лекарствени форми на Балканфарма“ АД, Троян.
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 отчет за осъществена превантивна и контролна дейност за
месец юли, предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна
поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ 10
през предходния месец, 3 прессъобщения и др.
Приложение – таблична част.
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