ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през ноември 2017 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и
резултати от извършената контролна дейност:
През ноември 2017 г. са извършени 120 проверки на 119 обекта, в т.ч. 52 планови
проверки на 51 обекта и 68 извънредни проверки на 68 обекта. В рамките на
осъществения контрол са дадени 61 предписания за привеждане дейността на обектите в
съответствие с нормативните изисквания, от които 10 при планови проверки и 51 при
извънредни. От извършените проверки, 10 са комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (КПКД), 3 комплексни проверки на обекти с
издадени решения по ОВОС и преценка необходимостта от ОВОС и 3 проверки са на
обекти с издадени комплексни разрешителни.
За констатирани административни нарушения са съставени 2 АУАН. Издадено е
едно наказателно постановление. Влезли в сила са две наказателни постановления.
През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 2750 лв. от
три физически лица. От НАП е събрана сума в размер на 10,14 лв. по лихва на НП на едно
юридическо лице. Събраните суми от наложените санкции по чл.69 от ЗООС са в размер
на 97 лв. Събраните суми от НАП по наложени санкции са 156,89 лв. от едно юридическо
лице.
Суми в размер на 27 017,46 лв., събрани в предходен период, са разпределени и
преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните
субекти. Общините, получили приходи от наложените санкции са: община Кнежа
(25 761,45 лв.), община Плевен (540 лв.), община Троян (375,20 лв.), община Тетевен
(242,12 лв.) и община Ловеч (98,69 лв.).
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 10 сигнала и 2 жалби. За всичките са
предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност. След проверка е установено, че пет от сигналите са основателни, четири
са неоснователни и един е препратен по компетентност.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна
дейност;
Засилен превантивен контрол:

Направена е извънредна проверка по сигнал, съвместно с БДДР – Плевен, на
основание Заповед № РД-422/19.06.2017 г. на МОСВ относно незаконен добив на
баластра;

Приет е годишен Доклад за наблюдение и контрол на ПУП на „Бклемето“ със
Становище № ПН 1-1 ЕО /2006 г.;

Работа по постъпили 4 обобщени справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО, във
връзка с приемане на окончателни проекти:
 Общ устройствен план на Община Кнежа;
 Общ устройствен план на Община Летница;
 Общ устройствен план на Община Никопол;
 Общ устройствен план на Община Априлци;

Съгласуван е План за собствен мониторинг към Технически проект и
строителство на обект АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800.
Tекущ контрол:

Работа с общините за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ):
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 Окончателно са приети с решения на Общински съвети Никопол и Троян,
актуализирани общински програми за подобряване на КАВ и постигане нормите за
ФПЧ10, за периода до 2020 г.;
 В изпълнение на писмо на РИОСВ – Плевен, общините с превишени норми за
ФПЧ10 (Плевен, Ловеч, Троян и Никопол), представиха отчети за проведена сезонна
информационна кампания за населението във връзка с изгарянето на твърди горива в
бита и за предприетите мерки за засилване на контрола върху изгарянето на отпадъци;

Анализирани са 18 протокола от планови контролни измервания на емисии на
замърсители от неподвижни източници в 6 обекта. За 4 от източниците в 4 обекта са
констатирани превишения на НДЕ, съставени са констативни протоколи и са внесени
предложения за налагане на текущи санкции. Издадени са 4 предписания за предприемане
на мерки за привеждане на наднормени емисии на замърсители в съответствие с НДЕ и
провеждане на СПИ с цел доказване на резултатите;

Извършени са проверки на 27 площадки на 25 фирми по управление на текстилни
отпадъци. Изготвена е информация за периода от 01.01.2016г. до ноември 2017 г. относно
количества образувани, преработени и депонирани текстилни отпадъци от юридически
лица. Установено е нерегламентирано третиране чрез изгаряне на текстилни отпадъци на
една площадка и лицето е поканено за съставяне на АУАН;

През отчетния период са направени 16 от общо 60 проверки в периода 0811.2017г. на лица, пускащи на пазара полимерни торбички;

Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи,
от които:
 4 проверки на обекти с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект и
 14 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО.
Засилен последващ контрол:

През отчетния период са извършени 3 проверки за осъществяване на последващ
контрол по дадени предписания. Установено е, че:
 Изпълнено е предписание, дадено на обект с нисък рисков потенциал за
обозначаване резервоари за котелно гориво;
 Изпълнено е предписание относно поддържане на склад за негодни за употреба
ПРЗ в добро състояние;
 Повторно не е изпълнено предписание за предаване на отпадъци от опасни
химични вещества и смеси на лице с документ по чл.35 от ЗУО. Поради установено
управление на опасни отпадъци, неотговарящо на нормативните изисквания,
преписката е изпратена в Окръжна прокуратура Плевен, образувана е прокурорска
преписка.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През месец ноември 2017 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 34 проверки (29 по компонент „въздух” и 5 проверки по
фактор „шум”) в 28 обекта. Съставени са 29 бр. протоколи, в т.ч. 21 протокола от
индивидуални проверки, 3 протокола от проверки в рамките на комплексни проверки по
повече от един компонент или фактор на околната среда, 3 протокола от проверки на
обекти с издадено КР и 2 протокола от проверки на условия в решения по ОВОС.
От извършените 34 проверки, 26 бр. са планови, 8 бр. са извънредни. Извънредните
проверки са: 1 бр. по сигнал, 3 бр. са за присъствие на СПИ и 4 бр. за налагане на санкции
на базата на протоколи от контролно измерване.
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При проверките са издадени 5 предписания, всичките са с неизтекъл срок на
изпълнение, 4 бр. са за предприемане на мерки за привеждане на наднормени емисии на
замърсители в съответствие с НДЕ и провеждане на СПИ с цел доказване на резултати, 1
бр. е за привеждане в съответствие с изискванията на етап ІІ от Наредба 16/1999г.
През отчетния период не са съставяни АУАН. Внесени са 4 предложения за
налагане на текущи санкции на базата на протоколи от контролни измервания.
Изготвени са 9 протоколa за оценка на резултати от месечни доклади за проведени
СНИ на емисии.
Проверени са 7 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 16
източника и 18 протокола от планови контролни измервания в 6 обекта. За 4 източника са
установени превишения на съответните норми за допустими 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, онагледени графично и в сравнение с предходните две
години, с цел очертаване на тенденцията.
През изтеклия месец експертите от направлението:

изготвиха 17 вътрешни становища по процедури за ОВОС и ЕО;

участваха в 3 Държавни приемателни комисии по ЗУТ;

взеха участие в семинар, организиран от МОСВ в гр. Плевен, парк-хотел
„Кайлъка”, на тема: „Прилагане изискванията на законодателството в областта на
чистотата на атмосферния въздух”;
През отчетния период са изготвени 4 писмени заключения, изпратени до
операторите, за резултатите от проведен собствен и контролен мониторинг на шум. Не са
установени превишения на приложимите гранични нива за шум в околната среда.
Води
През м. ноември са направени една индивидуална планова и 4 извънредни
проверки на обекти, формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са на: „Велде
България“ АД, по постъпил сигнал; пломбиране савака на авариен канал на ГПСОВ
Плевен; на язовир Крушовица, по искане на БДДР за съвместна проверка и ПСОВ Троян,
във връзка с писмо на ВиК Троян.
Експертите от направлението са участвали в 2 комплексни проверки на инсталации
с комплексно разрешително: Регионално депо Плевен и „Феникс инверс“ ООД гр.Ловеч и
в една комплексна проверка по изпълнение на условия в решение за преценяване
необходимостта от ОВОС на „Гранд еко“ ЕООД. През отчетния период не е провеждан
контролен мониторинг на отпадъчни води от обекти, включени в утвърдения списък за
2017 г. Не са правени предложения за налагане или намаляване на текущи санкции по
реда на ЗООС. Не са съставени АУАН по Закона за водите.
Акцент в контролната дейност по компонент води са направените 4 извънредни
проверки. Проверени са 4 обекта с издадено разрешително за заустване на отпадъчни
води във воден обект. Експерт от направлението участва в междуведомствена комисия по
чл.140 ал.4 от Закона за водите на община Летница.
Почви
През отчетния период не са извършвани индивидуални планови и извънредни
проверки. Взето е участие в 3 планови проверки (2 по ОВОС и 1 по КПКЗ). При
проверката на обект с издадено КР е констатирано, че условията от КР, касаещи
компонент почви, са изпълнени. При проверките на два минни обекта, за които са
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издадени Решения за преценяване необходимостта от ОВОС е констатирано, че
условията, касаещи опазване на земните недра и почвите са изпълнени.
Също така е взето участие в:

1 държавна приемателна комисия;

1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Плевен.
Обобщена е информация за складове за негодни ПРЗ във връзка с отчет до ИАОС
по почвен мониторинг ІІІ ниво - локални почвени замърсявания - 2017 г. Изготвени са
вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР.
Биологично разнообразие и НЕМ
През м. ноември е осъществена следната дейност с отношение към биологичното
разнообразие и НЕМ:

Извършена е една извънредна проверка на Община Долни Дъбник, във връзка със
Заявление за съгласуване на дейност - премахване на изсъхнали и паднали дървета в
защитена местност „Карстова долина на р. Петърнишка бара в местността Пещерите“.
При проверката е установено, че в частта от защитената местност, попадаща в
регулацията на с. Петърница, има изсъхнали и паднали дървета, премахването на които е
съгласувано по реда на Закона за защитените територии;

Извършена е една извънредна проверка на природна забележителност „Деветашка
пещера“. При проверката не са установени нарушения на забраните, определени със
Закона за защитените територии, заповедта на МОСВ за обявяване на защитената
територия и Плана й за управление;

Извършена е планова проверка на Община Ловеч за спазване на условията в
Решение № ПН 180-ОС/2015 г. на РИОСВ – Плевен, при провеждане на сечи в гори.
Нарушения не са установени;

Извършена е една извънредна проверка на екземпляр от защитен вид от
Приложение № 3 на ЗБР - Горска улулица, която е изпратена във ветеринарна клиника
„Добро хрумване“, гр. София;

Извършени са три извънредни проверки по сигнали, че се извършва саниране на
два жилищни блока - в ж. к.“Дружба“ и на ул. „Шипка“, гр. Плевен, в които има
вероятност за наличие на зимуващи колонии от прилепи. При проверките е установено, че
на една от стените на блока на ул. „Шипка“ има потенциални убежища на прилепи и се
чуват звуци, издавани от прилепи. При поставяне на скеле на описаната по-горе стена, са
намерени 13 екземпляра прилепи в безпомощно, но видимо добро здравословно
състояние. На основание Закона за биологичното разнообразие прилепите са пуснати на
свобода в подходящо местообитание - в Деветашката пещера, с. Деветаки, общ. Ловеч;

Извършена е планова проверка на екземпляри от видове, включени в
Приложенията на Регламент 338/97, находящи се в зоомагазин в гр. Луковит. Нарушения
не са констатирани;

Извършена е планова проверка на три екземпляра от видове животни (боа
удушвач и очилат кайман), включени в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в
гр. Ловеч, собственост на физическо лице. Нарушения не са констатирани;

Извършена е планова проверка на Община Ловеч за издадени позволителни за
ползване на лечебни растения. Нарушения не са установени;

Извършени са 2 планови проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Луковит и
с. Дойренци. Нарушения не са установени.
Отпадъци
През отчетния период са извършени 56 индивидуални проверки по спазване
изискванията на Закона за управление на отпадъците, от които 8 планови и 48
извънредни. От извършените 8 планови проверки,

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

1 е за осъществяване контрол по наредбите за МРО.
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От извършените 48 извънредни проверки,

16 са по искане на МОСВ за проверка на лица, пускащи на пазара полимерни
торбички;

26 са по искане на МОСВ за проверка на лица, генериращи и третиращи
текстилни отпадъци;

1 е във връзка с установено нерегламентирано изгаряне на текстилни отпадъци изпратена е покана за съставяне на АУАН;

3 са по постъпили сигнали - установено е, че сигналите са основателни. Дадени са
предписания за почистване на констатираните замърсени терени;

2 са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания - установено
е, че е изпълнено предписание относно поддържане на склад за негодни за употреба ПРЗ
в добро състояние. Повторно не е изпълнено предписание за предаване на отпадъци от
опасни химични вещества и смеси на лице с документ по чл.35 от ЗУО. Поради
установено управление на опасни отпадъци, неотговарящо на нормативните изисквания,
преписката е изпратена в Окръжна прокуратура Плевен, образувана е прокурорска
преписка.
Взето е участие в 12 комплексни проверки, от които 9 са по повече от един
компонент или фактор на околната среда (7 от които са във връзка със спазване условията
в издадени документи по чл.35 от ЗУО) и 3 - на обекти с издадено КР.
При проверките са дадени 51 предписания - 49 при индивидуални и 2 при
комплексни проверки.
Участвано е в комисии за проверка и отчитане на 13 реализирани проекти от НК
„Чиста околна среда - 2017г.“, финансирани от ПУДООС (в общини: Левски; кметства:
Коиловци, Кирчево, Лесидрен, Градище; 5 училища и 3 детски градини) и в семинар по
прилагане на Закона за управление на отпадъците, организиран от МОСВ.
През отчетния период e съставен 1 АУАН на юридическо лице за неизпълнение на
предписание, касаещо заплащане на дължими продуктови такси.
Химикали
По спазване на законодателството по химикали и контрола на риска от големи
аварии са извършени общо 9 проверки - 2 планови индивидуални, 6 участия в КПКД по
спазване на законодателството по химикали, 1 извънредна проверка за осъществяване на
последващ контрол по изпълнение на дадено предписание на обект с нисък рисков
потенциал. Дадени са 4 предписания за изготвяне на доклади за класификация по чл.103,
ал.1 от ЗООС и предоставяне на актуални информационни листове за безопасност.
По спазване изискванията на Регламент REACH са проверени 1 производител, 2
производители на възстановени вещества от отпадъци и 4 потребители по веригата. Не са
констатирани нарушения.
Проведен е контрол по Регламент 648/2004 на производител на прахове за пране,
установено е, че съдържанието на фосфор в една перилна доза е в съответствие с
Регламент 259/2012.
За отчетния период, в РИОСВ Плевен са внесени: процедура по чл.99 б) от ЗООС
за нов на обект с класификация нисък рисков потенциал и процедура за актуализиране на
уведомление за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС за инвестиционно намерение в
обект Севезо, което е изпратено за верифициране в МОСВ.
Извършени са 2 КПКД проверки 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 в обектите с нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ Плевен.

5

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 Програма за
развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и др.
За периода, в направление ЕО и ОВОС са постъпили:

73 уведомления за ИП/П/П;

10 искания за преценяване необходимостта от ОВОС (9 бр.) и ЕО (1 бр.);

1 Задание за ЕО за ОУП на Община Луковит;

1 Доклад за ОВОС за ИП „Реконструкция на съществуваща инсталация за
производство на чугунени отливки и монтаж на формовъчна линия DISA№ 2“.
Издадени са:

6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;

2 решения за преценяване на необходимостта от ЕО;

1 решение за прекратяване на процедура по ОВОС.
Изготвени са 14 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (12 – ОВОС, 1 – ЕО, 1 – не подлежи/не може да се проведе процедура). По 54
уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедурите са получени 29 становища (11 бр. от БДДР, 16 бр. от РЗИ, 1 от
ИАОС и 1 от ОД „Земеделие).
Проведени са консултации по 1 доклад за ОВОС (ИП „Реконструкция на
съществуваща инсталация за производство на чугунени отливки и монтаж на формовъчна
линия DISA № 2“)
Извършени са 10 проверки, в т.ч. планови 9 бр. и 1 извънредна. Извънредната
проверка е във връзка със сигнал за незаконен добив на инертни материали в земл. на с.
Рибен, съвместно с БДДР – Плевен.
Комплексни разрешителни
Извършени са 3 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни на
следните оператори:

„Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч - планова проверка на Инсталация за
производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап). За
превишение на количествата отпадъци, разрешени в Условие 11.2.8, на оператора е
изпратена покана за съставяне на АУАН;

„Рубин Трейдинг” ЕАД, гр. Плевен планова проверка на Инсталация за
производство на амбалажно стъкло. Дадено е предписание по Условие №11, което е
изпълнено в определения срок;

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия,
Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци, гр.Плевен, обл.Плевен - планова проверка.
Изготвена и изпратена в ИАОС е информация относно плановете за собствен
мониторинг на ЕТ „Боко - Боряна Костадинова“ и „Златна Панега Цимент“ АД. Изготвено
е становище във връзка с подадено Заявление за ново КР на ХЦС АД - гр. Шумен.
Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През отчетния период са извършени 10 планови комплексни проверки по повече от
един компонент или фактор на околната среда. Дадени са 6 предписания за привеждане
дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания.
НП
За констатирани административни нарушения са съставени два АУАН. Издадено е
едно наказателно постановление. Влезли са в сила две наказателни постановления.
Съставени са следните АУАН:
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АУАН № 044/06.11.2017г. на „АВИС” ЕООД, с.Йоглав, общ.Ловеч, за
неизпълнение на предписание, дадено на основание чл.120 от ЗУО - за непредоставяне на
документи за начислени продуктови такси, с което е в неизпълнение на задължение по
чл.156, ал.1 във вр.чл.120 от ЗУО;

АУАН №045/06.11.2017г. на „МИ 7677”ООД, гр.Ловеч, за това, че не е подало
уведомление на най-ранен етап за инвестиционно предложение, с което е в неизпълнение
на задължение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.
Издадено е следното наказателно постановление:

НП № 042/27.11.2017 г. на „БАЛКАН ДЪКС“ ООД, гр.София, представлявано от
Иван Тодоров Тодоров за това, че не е представило информация за предприетите
действия по изпълнение на предписание, с което е в неизпълнение на задължение по
чл.14, ал.4 във вр. с чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда. Размерът на
наказанието е 2 000 лв.
Влезли са в сила следните наказателни постановления:

НП № 039/16.10.2017 г. на Николай Костадинов Вълков за това, че изкупува билка
– лист липа, без издадено позволително за ползване. Размерът на наказанието е 300 лв.;

НП № 040/23.10.2017 г. на Станчо Йорданов Маджаров за това, че извършва
дейности с ИУМПС без разрешение, издадено по реда на чл.35 от ЗУО. Размерът на
наказанието е 1 400 лв.
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 е изпратен за лечение
екземпляр от защитен вид Горска улулица;

При поставяне на скеле за саниране на стена в блок на ул. „Шипка“, гр. Плевен, са
намерени 13 екземпляра прилепи в безпомощно, но видимо добро здравословно
състояние. На основание Закона за биологичното разнообразие прилепите са пуснати на
свобода в подходящо местообитание - в Деветашката пещера, с. Деветаки, общ. Ловеч;

Участвано е в комисии за проверка и отчитане на 13 реализирани проекти от НК
„Чиста околна среда - 2017г.“, финансирани от ПУДООС (в общини: Левски; кметства:
Коиловци, Кирчево, Лесидрен, Градище; 5 училища и 3 детски градини).
Бизнеса

Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за
преценяване на необходимостта от ЕО и 1 решение за прекратяване на процедура по
ОВОС;

Съгласуван е План за собствен мониторинг към Технически проект и
строителство на обект АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800;

Изготвени са 14 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на
ЗООС (12 – ОВОС, 1 – ЕО, 1 – не подлежи/не може да се проведе процедура). По 54
уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС;

Постановени са 25 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) - 20 бр. по чл. 18 и 5
бр. по чл. 2, ал. 5;

Издадени са 128 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;
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През м. ноември в РИОСВ - Плевен са постъпили 83 уведомления за
Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи и залесяване
в държавни, общински и частни гори;

Издадени са 2 разрешения за дейности с отпадъци - 1 ново и 1 за изменение и
допълнение на издадено разрешение и 6 регистрационни документа по чл.78 от ЗУО - 5 за
изменение и допълнение и 1 нов;

Извършена е класификация на 15 отпадъка на 7 фирми-генератори. Проверени и
въведени в Excel формат са 63 идентификационни документа за транспорт на опасни
отпадъци. Заверени са 7 отчетни книги по отпадъците на 6 оператора;
 Взето е участие в 4 ДПК за строежи:
 „Ремонт на път PVN 1186-/PVN 3081/ в участъка, разположен на територията на
община Долни Дъбник от границата с община Червен бряг до с.Садовец“, етап 5 –
участък от т.30 при км 0+520 до т.20 при км 0+320, възложител Община Долни
Дъбник;
 Православен катедрален храм /без газификация/, находящ се в УПИ ХІІ, кв. 196
по плана на ЦГЧ, гр. Ловеч, ПИ с идентификатор 43952.414.67 по КК на гр. Ловеч,
възложител Ловчанска епархия при Българската патриаршия-Св. Синод;
 “Бензиностанция, газостанция, пункт за пълнене с газ на бутилки с обем до 5 dm3
и обслужваща сграда”, находящ се в УПИ VІ, кв. 1а по плана на гр. Червен бряг, с
идентификатор 80501.807 по КК, общ. Червен бряг, обл. Плевен, възложител Юриеви
ООД;
 Реконструкция на вграден трафопост и кабелно електрозахранване 20 kV от стълб
на BE 20 kV Сердика до вградения трафопост, възложител Л-С Комерс ООД.
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, 4 прессъобщения и др.
РИОСВ – Плевен участва в Европейската седмица за намаляване на отпадъци,
провела се под мотото „Да използваме отпадъците повторно“ с две инициативи.
На 21 ноември, пред ученици от V клас в ОУ „Цветан Спасов“ е изнесена беседа на
тема „Разделно събиране на отпадъците и повторната им употреба“. Децата получиха
книгата „Ти можеш да спасиш планетата“, предоставена от ЕКОПАК. Три дни по-късно
експерти от РИОСВ гостуваха на ДГ „Чучулига“. Пред малчуганите бяха представени
анимационното филмче „Архитекти на бъдещето“ и книжката „Екология“ с диск с
песнички. С песнички и танци малчуганите поздравиха гостите си и получиха подаръци.
Приложение – таблична част.
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