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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през ноември 2020 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от 

извършената контролна дейност: 

През ноември 2020 г. са извършени 65 проверки на 63 обекта, в т.ч. 41 планови проверки на 40 

обекта и 24 извънредни проверки на 23 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 

предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от 

които 10 при планови проверки и 14 при извънредни. От извършените проверки, 6 са комплексни 

проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД). Направени са и 5 

проверки по сигнали. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Не са 

издавани решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.  

- Изготвени са 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС (в 

т.ч. 3 бр. – ОВОС). От постъпилите 127 уведомления за инвестиционни предложения за 103 

броя е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

- Проведени са консултации с физически и юридически лица, изготвена справка по жалба на 

„Топлофикация Плевен“ и др. 

-  През м. ноември са постановени 18 бр. Решения: 16 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл. 2, ал. 5 и 1 бр. 

по чл. 13 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 122 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.  

-  Постъпили са 46 бр. уведомления за Горскостопански програми и План-извлечения за сеч. 

 

Tекущ контрол:  

- Направени са 41 бр. проверки за месец ноември по Плана за контролна дейност. 

- Проверка на участък от преносен газопровод „Балкански поток“, при преминаване на р.Вит в 

землища с.Садовец и с.Петърница, по Заповед на МОСВ с вх.№6476/ 10.11.2020 г.  

- Проверка по сигнал на Сдружение „Балканка“ с вх.№ ОИК3-115/30.10.2020 г., относно 

извършени строителни работи по изграждане на мостово съоръжение на р.Вит, при бент на 

реката в м.“Боаза“. 

- През периода са извършвани 3 бр. планови проверки по документи, във връзка с изпълнение 

на условия в Решения по ОВОС и решения за преценяване необходимостта от ОВОС, 

предвидени в Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2020 г.проверки предвидени 

в Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2020 г.   

- Участие в 3 ДПК. 

 

Последващ контрол:  

Извършена е проверка на изпълнението на 5 бр. предписания. 

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 

осъществената контролна дейност: 
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Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  ноември 2020 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 17 бр. проверки, всички по компонент „въздух”  в  16 бр. обекти. 

Съставени са 17 бр. протоколи, в т.ч. 9 бр. протоколи от индивидуални проверки, 5 бр. протоколи от 

проверки в рамките на КПКД, 3 бр. проверки на обекти с КР. От извършените 17 бр. проверки, 10 бр. 

са планови и 7 бр. са извънредни, в т.ч.:  

 1 проверка по сигнал;  

 1 проверка за контролно измерване; 

 1 проверка на нова инсталация с дейност от обхвата на Наредба №7/2003г.; 

 4 проверки за съставяне на констативни протоколи, свързани със санкции. 

През отчетния период са издадени седем предписания. 

Проверени са 5 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 10 бр. източници 

(горивни и технологични), както и протоколи от ежемесечен мониторинг на емисиите от газовите 

кладенци на 5 бр. регионални депа за неопасни отпадъци. 

Проведено е едно планово контролно измерване на емисии от горивен източник.  

Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ на 

емисии. 

Изготвени са 2 бр. писма със заключения за резултатите от проведени контролни и собствени 

измервания на шум. 

През отчетния период публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с 

разтворители от обхвата на Приложение №1 към Наредба №7/2003г. не е актуализиран. 

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади и 

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; 

  - Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 за 

предходния месец и в сравнение с предходните две години; 

- Писма до кметовете на общини Плевен, Ловеч, Никопол и Троян, за предприе-мане на 

актуални за зимния сезон мерки за намаляване на нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух; 

- Информация за МОСВ относно докладване до ЕК по Решение 2011/850/ЕС относно КАВ и 

изпълнението на Общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ. 

Експерти от направлението взеха участие в: 

 2 бр. Държавни приемателни комисии; 

Изготвени са 8 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  преписки 

по процедури за ОВОС, ЕО и КР.  

Акценти за месец ноември 2020 г.: 

 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, за които се прилагат 

норми на допустими емисии НДЕ, определени в Наредба №1/2005г. Проверките са свързани с 

констатиране на превишения на приложимите НДЕ, на базата на протоколи от проведени контролни 

измервания и собствени периодични измервания. 

 Внесени са 3 бр. предложения за налагане на текущи санкции за превишени НДЕ на прах и 

въглероден оксид СО на базата на протоколи от планови контролни измервания. 
 

Води 

През м.ноември са извършени/ взето е участие в общо 18 бр. проверки, от които 10 бр. 

индивидуални планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води, участие в  2 бр. проверки на 

инсталации с комплексно разрешително, направени са 6 бр. извънредни проверки, от които 1 бр. на 

инсталация с комплексно разрешително. Индивидуалните извънредни проверки са във връзка с 

постъпила жалба – 1 бр., последващ контрол – 2 бр., за санкция – 1 бр., писмо за заустване на 

отпадъчни води от УПИ с.Долни Луковит в канал за повърхностни води.  
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При направените проверки са дадени 8 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. Три от предписанията са 

изпълнени, срокът за изпълнение на 5 бр. предписания не е изтекъл. 

През отчетния период е съставен АУАН на „Анимекс 77“ ЕООД гр.Априлци за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води без разрешително за заустване. Направено е 

предложение за спиране текущата санкция на „Астарта“ ООД, поради спиране дейността на цеха в 

с.Бохот. 

Констативните протоколи и протоколите от контролния и собствен мониторинг на отпадъчни 

води са въведени в Информационната система.  

Акценти в контролната дейност на направление „води“ за м.ноември са: 

- извънредна проверка на животновъден обект в с.Български извор, по жалба за дейността на 

обекта; 

- 2 бр.планови проверки на обекти без разрешително за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени две  планови  проверки и една извънпланова – 

последващ контрол на оператори с КР. Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР, становища 

по процедури по ОВОС, проект на КР. Дадени са четири предписания, три от които са изпълнение в 

срок. 

 

Химикали и ЕЩ 

 За отчетния период са извършени общо 6 бр. проверки, от които -  2 бр. планова 

индивидуални, 1 бр. планова КПКД проверка, 2 бр. извънредни проверки по спазване на 

законодателството по химикали и 1бр. планова проверка на обект с класификация висок рисков 

потенциал (Севезо обект). През месец ноември 2020 г. проведените извънредни проверки са в 

бензиностанция за спазване на  изискванията за регистрация на предлаганите на пазара дървени 

въглища и последващ контрол на дадено предписание. За спазване на законодателството на 

Регламент REACH са проверени 1 бр. потребител по веригата и 1бр. дистрибутор. Взето е участие в 

планова проверка на обект с КР. По спазване на изискванията на Регламент 850/2004 относно 

устойчивите органични замърсители са извършени 2бр. планови проверки. При проверката на 

РДПБЗН Ловеч се констатира, че наличната противопожарна пяна, съдържаща PFOS е предадена  

като опасен отпадък на лице, притежаващо разрешение по  |ЗУО. В обект, произвеждащ  кабелни 

инсталации за автомобили е дадено предписание за представяне на информация дали се съдържат 

полихлорирани нафталени (PCNs) и алкани С10-С13, късоверижни хлорирани парафини (SCCPs), 

вещества от Регламент (EO) 850/2004 устойчивите органични замърсители (УОЗ). През периода са 

изготвени доклади от извършените проверки, становища по процедури по ОВОС, писма до 

оператори и членовете на комисиите по чл.157 а от ЗООС.  

През ноември е докладвано  на МОСВ за извършения контрол на обектите на територията на 

РИОСВ Плевен, в които са налични опасни вещества в т.ч. и опасни отпадъци от Приложение № 3 на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС), съгласно изискванията на глава седма, раздел I на 

ЗООС и изпълнение на изискванията за регистрации на дървено въглища. Изпратен е в МОСВ за 

утвърждаване годишен план за контролна дейност по чл.157а, ал.4, т.1 от ЗООС за 2021 г. на 

обектите с нисък и висок рисков потенциал, намиращи се на територията на РИОСВ Плевен. Във 

връзка с дадени предписания на РИОСВ Плевен „Полихим - СС“ ЕООД, площадка гр. Луковит и 

„Рафинерия Плама“ АД, площадка гр. Плевен са представили в ИАОС, гр. София уведомления за 

класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС за предприятия, попадащи в обхвата на Глава 7, раздел І на 

ЗООС. 

 За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда, както  и приложен ПАМ.  Съставен и връчен е АУАН на „Доверие 

Грижа“ ЕАД, гр. Троян за нарушение на  чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното въздействие 

на химичните вещества и смеси. 
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Извършен е планова проверка в 1 бр. обект по спазване на изискванията на ЗОПОЕЩ, дадено 

е 1бр. предписание за представяне на собствена оценка, което е изпълнено  

 

Управление на отпадъците 

През отчетния период експертите от РИОСВ Плевен са извършили 10 индивидуални проверки 

( 4 планови и 6 извънредни) по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

Закон за опазване на околната среда. 

От извършените индивидуални планови проверки, 

 2 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО; 

 1 е на общинска програма за управление на отпадъците; 

 1 се на депо с преустановена експлоатация; 

От извършените 6 извънредни проверки, 

 3 са по писмо на МОСВ; 

 2 са по сигнал; 

 1 е по последващ контрол 

При  извършените 10 индивидуални проверки са дадени 6 предписания. 

Взето е участие в 3 проверки по комплексно разрешително на повече от един компонент или 

фактор на околната среда и в 3 бр. планови комплексни проверка по повече от един компонент 

или фактор на околната среда. 

       През отчетния период е издадено 1 брой НП въз основа на съставен АУАН на  физическо лице 

по чл.133, ал.3, т.3 ЗУО за  извършване на дейности с ИУМПС без разрешение във връзка чл. 35, ал.1, 

т.1 от ЗУО, заверени са 7 бр. работни листи за класификация на отпадъците и 12 бр. отчетни книги за 

отпадъците. 

През м. ноември е отдел „УООП” е участвал в комисии за проверка и отчитане на 16 

реализирани проекти от НК „Чиста околна среда - 2020г.“, финансирани от ПУДООС (в общини, 

кметства, училища и детски градини). 

 

Почви 

През м. ноември 2020 г. по компонент почви са извършени 4 индивидуални проверки, от 

които 2 планови и 2 извънредни проверки. Извънредните проверки са на складове за негодни 

продукти за растителна защита (ПРЗ) по сигнал до ПУДООС и по постановление на Окръжна 

прокуратура-Ловеч. Дадено е 1 предписание, което е изпълнено.  

Взето е участие в 3 планови комплексни проверки по КПКЗ на обекти с издадени комплексни 

разрешителни (КР). При проверките е констатирано, че поставените условия в КР, касаещи 

компонент почви, се изпълняват. 

Участвали сме в 4 комисии, от които: 

- 1 комисия за приемане на техническа рекултивация на общинско сметище на територията на гр. 

Луковит съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; 

- 3 комисии на складове за негодни ПРЗ във връзка със заповед на Областния управител на област 

Плевен по изпълнение на Договор №13693/31.08.2020 г. с предмет: “Преопаковане, транспорт, 

предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – пестициди, опасни отпадъци и други 

препарати за растителна защита и почистване на складовете, в които се съхраняват”, сключен между 

ПУДООС и ДЗЗД “Проект Пестициди 2019”, с участници „Людон Транс” ЕООД (Р България) и 

„Треди” АД (Р Франция), за  съставяне на Складов протокол 2 за затваряне на складовете в с. 

Петърница и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, и в гр. Искър. Негодните ПРЗ са преопаковани и 

транспортирани за обезвреждане. 

Изготвени са и са изпратени в ПУДООС две писма с информация за резултатите от анализи на 

почвени проби за складовете в гр. Койнаре и с. Радомирци, общ. Червен бряг. 

Изготвен е отговор до МОСВ във връзка с отчет за извършените дейности, касаещи 

изпълнение на Решение №43 от 24 януари 2020 г. на Министерския съвет за одобряване на План за 
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контрол и предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете в 

България през 2020 г.  

За периода по компонент почви са изготвени 8 вътрешни становища по процедури по ОВОС и 

ЕО, вкл. 1 становище, което е и по компонент земни недра. 
 

ОВОС И ЕО 

През м.ноември са процедирани в най-кратки срокове инвестиционни предложения, планове и 

програми (ИП/П/П) на физически и юридически лица свързани с финансиране на мерки за енергийна 

ефективност, ремонт на читалища и недвижими културни ценности, изграждане на ВиК и пътна 

инфраструктура по искане на общини и други. В РИОСВ са постъпили 17 бр. уведомления за ИП от 

общини за изграждане на ВиК и пътна инфраструктура, ремонт на читалища и други.  

През отчетния период в направлението са постъпили общо 127 бр. уведомления за ИП, П/П, 5 

бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС, Задание за обхват и съдържание на: ДЕО на 

Програма "Транспорт и свързаност" 2021 - 2027 г. на МТИТС и ДЕО на „Национален план за 

управление на отпадъците“ 2021 - 2028 г. на МОСВ.  

Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. През 

периода не са издавани  решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.  

Изготвени са общо 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС (в 

т.ч. 3 бр. – ОВОС). За 103 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

При проведените през периода процедури са получени 12 бр. становища, от които 6 бр. от БДДР, 5 

бр. от РЗИ и 1 бр. от Община Гулянци.  

Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Белене, Плевен, 

Тетевен и Угърчин.  

 

През периода са извършвани 3 бр. планови проверки по документи, във връзка с изпълнение 

на условия в Решения по ОВОС и решения за преценяване необходимостта от ОВОС, предвидени в 

Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2020 г.   

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитена местност "Криваците", земл. с. Кирчево, 

относно спазване режима на забрани, определен със заповедта й за обявяване. Нарушения не са 

установени. 

Изготвено е писмо до Българска федерация по катерене и алпинизъм, която да премахне 

незаконно поставените съоръжения към осигурителните точки на 9 бр. нови катерачни маршрути в 

природна забележителност Пещера „Проходна“, несъответстващи на приложените към Заповед 

№РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ схеми на катерачни обекти в сектори Б, В и Ж. Новите катерачни 

маршрути са установени през м. октомври при проверка по писмо от МОСВ с вх. №5970/20.10.2020 г. 

на РИОСВ – Плевен. 

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване условията в Решение ПН 20-ОС/2018 г. на 

МОСВ, с което е съгласуван Горскостопанския план на СЗДП ТП ДЛС Априлци, гр. Априлци. 

Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки: 

- в защитени зони "Студенец"BG0000240, по заповед на министъра на околната среда и водите, 

в участък от преносен газопровод "Балкански поток", пресичащ р. Вит по траншеен метод, з-ще с. 

Садовец и с. Петърница, общ. Д. Дъбник. Резултатите от проверката са обобщени в доклад до 

директора на РИОСВ – Плевен; 

- на основание чл. 15 от Наредбата за ОС, в частен поземлен имот – гора, за която има подадено 

уведомление за съгласуване на сеч. При проверката е установено, че в част от имота в действителност 

има култивирана топола, която не е описана в инвентаризацията на ТП ДГС Лесидрен. 

 

През м. ноември е съставен 1 бр. АУАН във връзка с извършена през м. август извънредна 

проверка на защитена зона “Персина” BG0000396 - по сигнал за драгиране в река Дунав и 
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депониране на драгирания материал между остров Персин и гр. Белене. За извършеното драгиране и 

депониране не е уведомена на най-ранен етап Регионална инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Плевен или Министерство на околната среда и водите по реда на чл.10 от Наредба по ОС. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - за 

намерен в безпомощно състояние екземпляр от вида Обикновен мишелов от землището на с. 

Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч. Птицата е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен 

център за диви животни гр. Стара Загора. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоомагазин в гр. Плевен, относно предлагане за 

продажба на екземпляри от защитени видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на 

Закона за биологичното разнообразие. Нарушения не са установени. 

Във връзка с писма на МОСВ с вх. № 4823/26.08.2020 г. и вх. № 4823/1/10.09.2020 г. на РИОСВ 

– Плевен относно провеждане на международната операция "Thunder 2020" на Международната 

организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ и Световната митническа организация е 

извършена извънредна проверка през месец септември в OLХ.bg предложения за продажба на два 

екземпляра от вида Зеленобуза зеленка. След установяване самоличността на нарушителя през м. 

ноември е съставен 1 бр. АУАН за предлагане за продажба на екземплярите, които нямат документи, 

доказващи законния им произход и такива, указващи начина на придобиването им. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Отдел "Природа" при Регионален исторически музей - 

гр. Плевен, ул."Стоян Заимов"№3. Нарушения не са устновени. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени дървета относно спазване на забраните 

определени със ЗБР и заповедта за обявяването им: Цер в землище с. Татари, общ. Белене и Бяла 

топола в землище с. Петокладенци, общ. Белене. Нарушения не са устновени. 

Извършени са 6 бр. планови проверки по Закона за лечебните растения: 3 бр. на 

билкозаготвителни пунктове на физически лица в гр. Белене, общ. Белене, с. Буковлък и с. Радишево 

общ. Плевен; - 1 бр. на хладилна база за билки на "Валбес фуудс" ЕООД в гр. Плевен; 1 бр. на склад 

за билки на ЕТ "Никола Алексиев", гр. Плевен; 1 бр. за издадени позволителни за ползване на 

лечебни растения от ТП ДЛС „Русалка“ – гр. Априлци. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка по документи на билкозаготвителен пункт в с. Мечка, 

общ. Плевен. Установено е, че няма подадени Заявление за промяна в данните и ново Уведомление за 

пункта, тъй като фирмата, с която билкозаготвителят е сключил договор за ползване на площадки и 

сгради под наем, е закрита. 

 

АУАН и наказателни постановления месец ноември2020г. 

Съставен е АУАН №084/11.11.2020г. на „Доверие Грижа“ ЕАД, гр.Троян - за това, че   не е 

представило в срок до 19.09.2020г. вкл. информация по даденото предписание №1 от КП на РИОСВ-

Плевен, да изготви и представи информация по заповед на Министъра на ОСВ - Приложение №2 и 

таблици с №1,2,3 и 4 за използвани и произвеждани от дружеството химични вещества и смеси за 

2019г. - Нарушение на чл.35, ал.1, т.2 във вр.чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС. 

Съставен е АУАН №085/16.11.2020г. на физическо лице за това, че предлага за продажба 

срещу 320 лв. два живи екземпляра от вида Зеленобуза зеленка, чрез обява в OLX.bg, което е в 

нарушение на чл.8, пар.1 от Регламент №338/97 във вр. чл.70, т.1, чл.100 и чл.102, ал.1 от ЗБР. 

Съставен е АУАН №086/19.10.2020г. на ИА„Проучване и поддържане на р.Дунав“, гр.Русе - за 

това, че извършва драгиране в р.Дунав посредством градиращи кораби и депониране на драгирания 

материал, като не е уведомила на най-ранен етап РИОСВ-Плевен или МОСВ по реда на чл.10 от 

НУРИОСППИП - Нарушение на чл.31, ал.1 и ал.2 и чл.31а от ЗБР. 

 

Издадени НП  и НП за налагане на текуши/еднократни санкции: 

Издадено е НП №048 от 27.11.2020г. на физическо лице от гр.Червен бряг за установено 

наличие на значителен брой ИУМПС, в различна степен на разкомплектоване, разположени в 

собствен имот, за който няма издаден документ по чл.35, ал.1, т.1  от ЗУО. 

Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 във вр. чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 

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 1 бр. извънредна проверка на защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - за 

намерен в безпомощно състояние екземпляр от вида Обикновен мишелов от землището на с. 

Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч. Птицата е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен 

център за диви животни гр. Стара Загора. 

 

Бизнеса 

- Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Не са 

издавани решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО. 

- Постъпили са 17 бр. уведомления от общини, за изграждане на ВиК и пътна инфраструктура, 

ремонт на читалища, недвижими културни ценности и др.  

- По ПРСР, мярка 4. Инвестиции в материални активи са постъпили 15 уведомления  за 

инвестиционни предложения свързани с финансиране на мерки за енергийна ефективност, със 

закупуване на земеделска и строителна техника, оборудване на производствени и рекламни 

дейности, финансиране отглеждането на трайни насаждения и др. 

- Приложение – таблична част. 

- Изготвени са общо 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 103 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

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  

предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от 

извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец,  3 бр. 

прессъобщения и др. 

 

Приложение – таблична част. 


