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ОТЧЕТ 
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

за месец май 2016 г. 
 
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и ре-
зултати от извършената контролна дейност: 
 
През месец май са извършени 105 броя проверки на  97 обекта, в т.ч. планови 70 бр., из-
вънредни 35 бр. В рамките на осъществения контрол са дадени 33 предписания за отстра-
няване на констатирани нарушения.   
 
За констатирани административни нарушения по Закона за водите са съставени 3 бр. АУ-
АН на „Пелтина“ ЕООД, „Плевен Мес“ ООД и „Венеца“ ЕООД. Издадени са 3 бр. наказа-
телни постановления (на „Леспром-Тетевен“ ЕООД, „Полихим-СС“ ЕООД и физическо 
лице), с които на нарушителите са наложени имуществени санкции и глоби в общ размер 
на 20 300 лв. Едно от наказателните постановления е въз основа на АУАН за установено 
неизпълнение на условие в издадено комплексно разрешително на „Полихим СС“ ЕООД 
в размер на 15000 лв. Влезли в сила след обжалване са НП 101/2013 г. на „Екотехника“ 
ЕООД, НП 42/2015 г. на „Полихим СС“ ЕООД и НП 28/2015 на Димитър Стойков в ка-
чеството му на кмет на Община Плевен, с които на нарушителите са наложени имущест-
вени санкции и глоби в общ размер на 23 000 лв.  
 
Наложенa e нова текуща санкция на „Матев млекопродукт“ ЕООД гр.Ловеч за констати-
рано наднормено замърсяване на воден обект в размер на 815 лв./ месец. През отчетния 
период от текущите санкции е намалена санкцията на „Софарма“ АД, спряна е санкцията 
на „Балкан паркет“ ЕООД и е отменена текущата санкция на „Литекс моторс“ АД 
с.Баховица.   
Общо събраните суми от наложените  санкции са 7778,87лв. Суми в размер на 4258,92 лв. 
са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират сан-
кционираните субекти. Общините, получили приходи от наложените санкции са: община 
Троян (1907,20 лв.), община Долни Дъбник (1200 лв.), община Долна Митрополия (731,46 
лв.), община Тетевен (420,26 лв.). 
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 7 бр. сигнали и 1 бр. жалба. За всичките са 
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компе-
тентност. След проверка е установено, че пет от сигналите са неоснователни, един е осно-
вателен и един е изпратен за предприемане на действия по компетентност. 
 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дей-
ност; 
Засилен превантивен контрол: 

- Изготвени са 2 бр. писма до Община Ловеч – едното с указания в отговор на поста-
вени въпроси във връзка с процедиране на инвестиционни предложения, планове и 
програми, по реда на глава шеста, раздели ІІ и ІІІ на ЗООС и по чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие, а второто във връзка с некоректно прилагане на чл. 6, 
ал. 10 от Наредбата за ОВОС. 

- Активна работа с оператори на големи горивни инсталации (ГГИ) – проведена е 
работна среща на директора на РИОСВ – Плевен и експерти с представител на 
Топлофикация – Плевен ЕАД за консултиране на оператора с цел ускоряване на 
процедури, свързани с осигуряване на съответствие с новите норми за ГГИ и пре-
разглеждане на КР. 
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Tекущ контрол:  
 Осъществен е текущ контрол по спазване на условията в Решение № ПН 41 ПР/2015 г. 

и извънредна проверка по подадената информация в искане за преценяване на необхо-
димостта от извършване на ОВОС. Не са констатирани нарушения; 

 3 бр. извънредни проверки на обекти, формиращи отпадъчни води във връзка с постъ-
пили сигнали, в резултат на които са съставени 3 бр. АУАН; 

 Контрол върху 3 бр. животновъдни обекта във връзка с правилното съхраняване на 
пресния торов отпад. Не са констатирани нарушения; 

 Извършена е извънредна проверка на 1 екземпляр от защитен вид Белоглав лешояд от 
Приложение №3 на ЗБР, намерен в безпомощно състояние в землището на гр. Луко-
вит. Преценено е птицата да бъде пусната на свобода в района на адаптационната во-
лиера на територията на ПП "Врачански Балкан". 

 Извършени са 8 планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви, 
както и една 1 по сигнал за изкупуване на маломерни охлюви.  При проверките не са 
установени нарушения на изискванията за осъществяване на дейност в тях и изкупу-
ване на маломерни охлюви; 

 Извършени са 6 извънредни проверки по сигнали за изкупуване на цвят черен бъз в 
населени места в община Левски и гр. Никопол. При проверките не е установено из-
купуване на билки, а лицата, за които са подадени сигналите, са запознати с изисква-
нията на Закона за лечебните растения за функциониране на билкозаготвителен пункт 
и ползване на лечебни растения; 

 Осъществен контрол по 1 сигнал за изхвърляне на химикали на двора на обект. Сиг-
налът е неоснователен, не е констатирано изхвърляне и разлив на химикали; 

 Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни – 2 бр. на обекти с изда-
дени комплексни разрешителни, 5 бр. на обекти с разрешително за заустване на отпа-
дъчни води в повърхностен воден обект,19 бр. на обекти с документ по чл.35 от ЗУО ). 

 
Засилен последващ контрол: 

 При извършените проверки на участъците от общинска и републиканска пътна 
мрежа през месец април 2016 г., локални замърсявания с отпадъци са открити на 
териториите на 5 общини. При извършения през месец май 2016 г последващ кон-
трол по дадените предписания е установено, че е извършено почистване на нерег-
ламентираните замърсявания. 

 В резултат на изпълнение на предписания, дадени от РИОСВ-Плевен, е настъпила 
промяна в състоянието на 9 склада за негодни ПРЗ от лошо в добро. Отпадъците от 
склад за негодни ПРЗ в с. Телиш са предадени за последващо третиране от община 
Червен бряг и складът е саниран. В резултат от дадено предписание на кмета на 
община Ябланица за склада за негодни ПРЗ в с. Голяма Брестница е представен 
договор на общината с лице, притежаващо документ по чл.35 от ЗУО за предаване 
на негодните ПРЗ за последващо третиране и уведомление от фирмата за изпълне-
ние на заявката по договора. 

 
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, 
от осъществената контролна дейност: 
Атмосферен въздух  
През месец май експертите от направление „ОЧАВ” са извършили/участвали в 22 бр. про-
верки  в  19 бр. обекта. Съставени са 22 бр. протоколи в т.ч. 16 бр. протоколи от индиви-
дуални проверки, 5 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 1 бр. проверка в обект 
с КР, 2 бр. протоколи от проверка при планови контролни измервания и 1бр. констативен 
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протокол за налагане на санкция. От описаните 22 бр. проверки, планови са 21бр. и 1бр. 
извънредна. 
Издадени са  5 бр. предписания в т.ч. 4 бр. за представяне на отчетност, свързана с упот-
ребата на разтворители и 1 бр. за предприемане на мерки за постигане на емисионна нор-
ма. 
Издадени са 10 бр. решения за утвърждаване на Планове за управление на разтворители за 
2015г. 
Издадено е 1бр. удостоверение за регистрация на инсталация, извършваща дейност с ор-
ганични разтворители от обхвата на приложение 1 на Наредба 7/2003г. 
Проверени са 4 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 6 бр. източ-
ници (горивни и технологични). 
Проведени са планови контролни измервания на емисиите на замърсители на въздуха от 3 
бр. горивни източници в 2бр. обекта. 
Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени 
СНИ на емисии. 
При проведено планово контролно измерване е установено превишение на НДЕ на въгле-
роден оксид при работата на горивен източник – парен котел с мощност 10MW на гориво 
слънчогледова люспа. Съставен е констативен протокол и е внесено предложение за нала-
гане на текуща санкция в размер на 450 лв. 
Участие в работата на една Държавна приемателна комисия. 
 
Води 
През м.май са направени  общо 8 бр.планови проверки , от които 2 бр. индивидуални про-
верки на обекти с разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден 
обект, участие в 4 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 
околната среда и участие в 2 бр. комплексни проверки на инсталации с комплексно раз-
решително. При проверките са дадени 2 бр. предписания.  
През периода са направени 3 бр. извънредни проверки на обекти, формиращи отпадъчни 
води във връзка с постъпили сигнали - 1 бр., за констатиране на нарушение - 2бр. Дадено 
е 1 бр. предписание, съставени са 3 бр. АУАН по Закона за водите на Плевен мес ООД 
гр.Плевен, месопреработвателно предприятие с.Ясен, Пелтина ЕООД гр.София, консерв-
на фабрика гр.Искър и Венеца ЕООД гр.София, цех за производство на захарни изделия 
с.Добревци.   
Изготвени са 4 бр.преписки по реда на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на 
санкции при увреждане или при замърсяване околната среда над допустимите норми 
и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения както следва: 
предложение за отмяна текущата санкция на Литекс моторс АД с.Баховица, предложение 
за налагане на текуща санкция на Матев Млекопродукт ЕООД гр.Ловеч в размер 815 
лв./месец, предложение за намаляване текуща санкция на Софарма АД на 30 лв./месец и 
предложение за налагане на еднократна санкция на Авис ЕООД в размер на 239 лв. През 
м.май не е издадено НП за налагане  на еднократна санкция на Авис ЕООД с.Йоглав. 
 
Почви 
По направление почви са извършени 4 проверки (2 планови и 2 извънредни проверки) на 
4 обекта. Плановите проверки са на 2 животновъдни обекта (ЖО) във връзка с правилното 
съхраняване на пресния торов отпад. Не е констатирано замърсяване на почви с пресен 
торов отпад. Извънредните проверки са по 1 жалба и 1 е последващ контрол. Жалбата е 
срещу ЖО за изтичане на отпадъчни води и течен тор и изхвърляне на пресен оборски тор 
на пасище. При проверката е констатирано, че няма изтичане на отпадъчни води и течен 
торов отпад - съхраняват се във водоплътна изгребна яма, а твърдия торов отпад се съх-
ранява в рамките на обекта. В момента на проверката не е констатирано изхвърляне на 
пресен оборски тор от ЖО. При проверката, която е последващ контрол, е констатирано, 



 
4 

 

че предписанията, дадени на кмета на община Долна Митрополия за обезопасяване на 
склад за негодни ПРЗ и поставяне на знаци за опасност, са изпълнени. Взето е участие в 2 
планови проверки (КПКЗ) на обекти с издадени комплексни разрешителни (КР). Конста-
тирано е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са изпълнени. 
 
Биологично разнообразие и НЕМ 
- Извършена е планова проверка за спазване на режима, определен със заповедта за обя-
вяване на защитена местност „Киселец“, земл. с. Кулина вода. Нарушение не са установе-
ни. 
- Извършена е планова проверка на ТП ДГС Лесидрен за спазване на условията в  Реше-
ние № 7-ОС/2015 г. на МОСВ, с което е съгласуван Горскостопанския план на стопанст-
вото. Дадено е предписание да се преустанови сечта в един от подотделите, с цел недо-
пускане на нарушение на условие от Решението - интензивността на сечта в природни 
местообитания в защитена зона  “Централен Балкан - буфер” BG0001493  да не превишава 
25% .  
- Извършена е извънредна проверка на 1 екземпляр от защитен вид Белоглав лешояд от 
Приложение №3 на ЗБР, намерен в безпомощно състояние в землището на гр. Луковит. 
Преценено е птицата да бъде пусната на свобода в района на адаптационната волиера на 
територията на ПП "Врачански Балкан". 
- Извършена е извънредна проверка в с. Торос на 1 екземпляр от защитен вид от Прило-
жение №3 на ЗБР- Бял щъркел. Птицата е предоставена на Зоопарк - гр. Ловеч  за лечение 
и отглеждане. 
- Извършена е извънредна проверка на находища на защитени растителни видове - Обик-
новена пчелица (Ophrys apifera) и Ледебуров миск (Jurinea ledebourii) в землището на гр. 
Плевен. Нарушения на забраните, определени в Закона за биологичното разнообразие за 
защитени растителни видове не са установени. 
- Извършена е извънредна проверка на защитено дърво  - Летен дъб, в гр. Угърчин. Уста-
новено е, че дървото е в добро здравословно състояние. 
- Извършени са осем планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви 
в гр. Ловеч,  с. Радювене, с. Лисец, (общ. Ловеч), в с. Брестовец (общ. Плевен), в гр. Угър-
чин, с. Лесидрен, с. Каленик (общ. Угърчин), както и една проверка по сигнал за изкупу-
ване на маломерни охлюви  в индустриалната зона на гр. Плевен. При проверките не са 
установени нарушения на изискванията за осъществяване на дейност в тях и изкупуване 
на маломерни охлюви. 
- Извършени са планови проверки за издадени позволителни за ползване на леч. растения 
от Община Никопол  и ТП ДГС Лесидрен - нарушения не са установени. 
- Извършена е проверка по сигнал за лоши условия на отглеждане и липса на грижи за 
животните в Зоопарк - гр. Ловеч. Установено е, че животните са във видимо добро състо-
яние, зоопаркът разполога с ветеринарна клиника и добри условия за отглеждане. 
- Извършени са две извънредни проверки на стари дървета в гр. Априлци и с. Гумощник, 
във връзка с предложения от граждани за обявяването им за защитени дървета. Направена 
е оценка на състоянието на дърветата, едното от които е определено като културна круша, 
а другото е дъб-благун, на възраст около 200 г. и с обиколка на ствола - 4.80 м. Ще бъдат 
предприети необходимите действия по реда на Закона за биологичното разнообразие за 
обявяване на вековния дъб за защитено дърво. 
- Извършени са шест извънредни проверки по сигнали за изкупуване на цвят черен бъз в 
населени места в община Левски и гр. Никопол. При проверките не е установено изкупу-
ване на билки, а лицата, за които са подадени сигналите, са запознати с изискванията на 
Закона за лечебните растения за функциониране на билкозаготвителен пункт и ползване 
на лечебни растения. 
- Извършена е извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Сърна /Capreolus 
capreolus/, във връзка с регистрирането им по Закона за защита на животните. 
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Отпадъци  
През отчетния период са извършени 37 бр. индивидуални проверки на 37 бр. обекта, от 
които 23  бр. планови и 14 бр. извънредни. От извършените извънредни проверки, 11 бр. 
са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания, 1 бр. е във връзка с 
подадено заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци и 2 бр. по подаде-
ни сигнали за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в с. Гривица и с. 
Къшин. От извършените проверки е установено, че е извършено почистване на описаните 
в сигналите локални замърсявания с отпадъци. 5 бр. от извършените проверки за осъщес-
твяване на последващ контрол по изпълнение на направените предписания, са за почист-
ване на откритите локални замърсявания на участъци от общинска и републиканска пътна 
мрежа на територията на община Белене, Долни Дъбник, Плевен, Троян, Тетевен. Конста-
тирано е, че предписанията са изпълнени в срок и откритите през месец април локални 
замърсявания с отпадъци са почистени.  
Взето е участие и в 8 бр. планови комплексни проверки, от които 7 бр. проверки по пове-
че от един компонент или фактор на околната среда и 1 бр. на обект с издадено комплек-
сно разрешително. 
При проверките са дадени 12 бр. предписания, от които 4 бр. са изпълнени и 8 бр. с неиз-
текъл към момента срок за изпълнение. 
В резултат на изпълнение на предписания, дадени от РИОСВ-Плевен, е настъпила промя-
на в състоянието на 9 склада за негодни ПРЗ от лошо в добро. Отпадъците от склад за не-
годни ПРЗ в с. Телиш са предадени за последващо третиране от община Червен бряг и 
складът е саниран. В резултат от дадено предписание на кмета на община Ябланица за 
склада за негодни ПРЗ в с. Голяма Брестница е представен договор на общината с  лице, 
притежаващо документ по чл.35 от ЗУО за предаване на негодните ПРЗ за последващо 
третиране и уведомление  от фирмата за изпълнение на заявката по договора. 
Издадени са 2 бр. НП във основа на съставени АУАН по Закона за управление на отпадъ-
ците. 
 
Химикали 
Извършени са 7 бр. проверки, от които 2 бр. планови, 3 бр. комплексни проверки по пове-
че от един компонент или фактор на околната среда и 2 бр. извънредни проверки по спаз-
ване на законодателството по химикали. Извънредните проверки са 1 бр. последващ кон-
трол по дадено предписание за чистота на пътищата и 1 бр. по сигнал за изхвърляне на 
химикали на двора на обект. Сигналът е неоснователен, не се констатира изхвърляне и 
разлив на химикали. За отчетния период са дадени 5 бр. предписания, касаещи справка 
внос на химикали и представяне на доклади за извършена класификация по чл.103 от ЗО-
ОС.  Извършен е планов контрол на производител на химично вещество калциев ди-
хидроксид със краен срок за регистрация 2018г. Не се констатира нарушение, касаещо 
предстоящата регистрация. През отчетния период  са проведени 2бр. планови проверки по 
ЗОПОЕЩ, дадени са предписания за представяне на собствени оценки по екощети. Няма 
констатирани случай на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, 
както и няма съставени АУАН  или приложен  ПАМ. Прем месец май не се констатирани 
нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии с 
ОХВ.  
 
ОВОС И ЕО 
Акцент в дейността бе процедирането във възможно най-кратки срокове на инвестицион-
ни предложения, планове и програми (ИП/П/П), на общини и други възложители, свърза-
ни 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 109 бр. уве-
домления за ИП/П/П (в т.ч. 7 бр. по мярка 4.1. от ПРСР, 24 бр. за ремонт на църкви и др.), 
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7 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и от ЕО (вкл. за 5 стратегии за местно 
развитие) и 2 доклада за ЕО на общи устройствени планове (ОУП) на общини. Издадени 
са 4 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 7 бр. Реше-
ния за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 3 бр. Решения за прекратя-
ване на процедури и 1 бр. Решение за спиране на производството на основание чл. 54, ал. 
1, т. 5 от АПК. Изготвени са 10 писма с указания за провеждане на процедури по глава 
шеста, раздел ІІ (2 бр.) и раздел ІІІ (8 бр.) на ЗООС. По 72 уведомления е преценено, че не 
попадат в обхвата на ЗООС. По процедурите са получени общо 37 становища (27 от БДДР 
и 16 от РЗИ). 
 
Комплексни разрешителни 
През м. май са извършени две планови проверки на обекти с издадени комплексни разре-
шителни.  

 ”Пилигрим ГМ” ЕООД -планова проверка на  Инсталация за интензивно отглеж-
дане на птици.  

 "Петокладенци"ООД -планова проверка на  Инсталация за интензивно отглеждане 
на птици.  

 
СЕВЕЗО  
През отчетния период не са планувани и извършени проверки на обекти с нисък или ви-
сок рисков потенциал. 
 
НП и ПАМ  
Издадени са 3 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени 
имуществени санкции и глоби в общ размер на 20 300 лв.  
- НП №  002 от 11.5.2016 на „Леспром-Тетевен“ ЕООД в размер на 5000 лв. въз основа на 
АУАН по чл.156, ал.1 във вр. с чл.120 от ЗУО. Дружеството не е изпълнило предписание 
да представи документи, доказващи прекратяване на производствена дейност във връзка 
със задълженията му по чл.14 и чл.59 от ЗУО; 
- НП №  003 от 12.5.2016  на „Полихим-СС“ ЕООД в размер на  15000  въз основа на АУ-
АН по чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС. Дружеството не е изпълнило условие 9.4.1 от КР, а 
именно: "Притежателят на КР да извършва всички дейности на площадка по начин, недо-
пускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка". 
 - НП №  014 от 17.5.2016 на физическо лице в размер на 300 лв. въз основа на АУАН по 
чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО. Лицето не е предало ИУМПС на площадка за съхранение или в 
център за разкомплектоване на ИУМПС.  
 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса 
и обществеността от осъществената контролна дейност: 
 
Околната среда  
– РИОСВ-Плевен помогна за спасяването на белоглав лешояд.  
На 17.05.2016 г. експерти от РИОСВ-Плевен бяха уведомени чрез представител на „Зеле-
ни Балкани“, че гражданин е намерил в безпомощно състояние млад екземпляр от защи-
тен вид Белоглав лешояд /Gyps fulvus / в района на старото сметище на гр. Луковит.  
Птицата е маркирана с крилни марки и пръстени на краката. Установено е, че белоглавият 
лешояд е пуснат през месец април 2016 г. от адаптационната волиера в района на с. Долно 
Озирово, област Монтана, на територията на Природен парк "Врачански Балкан", във 
връзка с изпълнението на проект "Възстановяване на популациите на едрите европейски 
лешояди в България” по програма Life +. 
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На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 
предоставен на координатора по проекта, с цел пускане на свобода в района на Природен 
парк "Врачански Балкан". 
 
Бизнеса  
 Процедирани са 7 бр. инвестиционни предложения (ИП) по Програма за развитие на 

селските райони, 24 бр. ИП за ремонт и реконструкция на манастири, църкви и храмо-
ве в Плевенска и Ловешка области, 7 бр. ИП свързани с пътна инфраструктура и води, 
други ИП; 

 Процедирани са и са издадени крайни актове за общо 5 стратегии за местно развитие 
на местни инициативни групи за територията на 10 общини в обхвата на РИОСВ – 
Плевен, и 2 общински програми;  

 Изготвени са писма по 8 уведомления за ИП, попадащи в обхвата на Приложение № 2 
на ЗООС и 2 писма за планове и програми подлежащи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО;  

 Издадени са крайни актове – 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, с 
характер – да не се извършва ОВОС; 

 Издадени са общо 7 бр. решения за преценка на необходимостта от ЕО, с характер – да 
се извършва ЕО; 

 Проведено е обществено обсъждане на Доклад за ОВОС. Постъпило е възражение за 
същото ИП, като е изискано становище от възложителя по реда на чл. 17, ал. 5 и 7 от 
Наредбата за ОВОС; 

 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 20 решения по чл. 18 и чл. 2, ал. 5, §2 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвести-
ционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за 
ОС), от които 15 бр. по чл. 18 и 5 бр. за прекратяване на процедура по чл. 2, ал. 5, §2; 

 Издадени са 189 бр. 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 3 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци, от които 1 бр. 
по реда на чл.35, ал.3 и 2 бр. по реда на чл.35, ал.3 и ал.5 от ЗУО; 

 Взето е участие в ДПК за строеж: „Силозно стопанство за съхранение на зърно” с мес-
тоположение: ПИ 312020, м.”Общинска мера”в землището на  с.Пелишат, община 
Плевен. 

 
Обществеността   
Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния пери-
од няма констатирани случай на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на окол-
ната среда. 
 
Приложение – таблична част. 
 


