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ЗЗаа  РРИИООССВВ  ––  ППллееввеенн  
 

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен е структура към Минис-

терството на околната среда и водите. Основната цел на структурите на МОСВ в цялата страна 

е осигуряване на провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на мест-

но равнище.  

Териториалният обхват на РИОСВ – Плевен включва: 

• Територия - 8 785 км
2
 

• 2 области – Плевенска и Ловешка  

• 19 общини 

• 250 населени места  

• Население – над 494 300  жители. 

 

 

Фиг. 1. Териториален обхват на РИОСВ – Плевен  

 

Според Правилника за устройството и дейността на РИОСВ, регионалните инспекции 

при осъществяването на своята дейност имат регулиращи, информационни и контролни функ-

ции. 
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Задълженията на РИОСВ – Плевен  включват осъществяването на превантивен, текущ и 

последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качество-

то на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.  

РИОСВ осъществяват контрол и дейности по отношение на:  

• опазване на компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане (атмосфер-

ният въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното 

разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи). 

• произнасяне по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС). 

• предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване. 

• екологосъобразно управление на отпадъците. 

• управление на опасни химични вещества и препарати и на генетично модифицирани 

организми. 

• опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разно-

образие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси. 

• опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни 

богатства. 

• опазване и подобряване на акустична среда, намаляване или елиминиране на въз-

действията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физич-

ни фактори. 

• изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно 

изискванията на Закона за опазване на околната среда. 

• организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в об-

ластта на опазването на околната среда. 

• контрол по изпълнението на мерките по програмите за управление на дейностите по 

отпадъците. 

 

При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и пос-

ледващ контрол експертите от РИОСВ имат право да:  

� Извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават 

предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, изискват и имат 

право да получават справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверява-

ните обекти съгласно действащото законодателство;  

� При констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда 

съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно предоставената им 

компетентност;  

� Имат право на свободен достъп до всички обекти на територията на съответната РИ-

ОСВ за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източ-

ници на замърсяване или увреждане на околната среда;  

� Имат право да изискват и да получат съдействие от държавните и общинските органи, 

организации, юридически и физически лица;  

� Участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система 

за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;  

� Налагат принудителни административни мерки съобразно предоставените им компе-

тенции и съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ.  
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В ежедневната си работи експертите от РИОСВ – Плевен прилагат законодателството в 

областта на околната среда: 

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ооппааззввааннее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ббииооллооггииччннооттоо  ррааззннооооббррааззииее  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ввооддииттее  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ггееннееттииччнноо  ммооддииффииццииррааннииттее  ооррггааннииззммии  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ззаащщииттаа  оотт  шшууммаа  вв  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ззаащщииттаа  оотт  ввррееддннооттоо  ввъъззддееййссттввииее  ннаа  ххииммииччннииттее  ввеещщеессттвваа  ии  ппррееппааррааттии  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ззаащщииттееннииттее  ттееррииттооррииии  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ллееччееббннииттее  рраассттеенниияя  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ооттггооввооррннооссттттаа  ззаа  ппррееддооттввррааттяяввааннее  ии  ооттссттрраанняяввааннее  ннаа  ееккооллооггииччннии  щщееттии  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ппооччввииттее  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ппооддззееммннииттее  ббооггааттссттвваа  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ччииссттооттааттаа  ннаа  ааттммооссффееррнниияя  ввъъззддуухх  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ддооссттъъпп  ддоо  ооббщщеессттввееннаа  ииннффооррммаацциияя  

��  ЗЗааккоонн  ззаа  ддъърржжааввнниияя  ссллуужжииттеелл  

и действащите подзаконови нормативни актове към тях.  
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Регионалната инспекция по околната среда и водите е със седалище и адрес: 

гр. Плевен 5800, ул. “Александър Стамболийски” № 1 А 

URL: http://riew-pleven.eu/index.html  
 E-mail: riosvpl@yahoo.com ; office@riew-pleven.org    

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ: 

Директор (064) 801-768 

Гише за административно обслужване и деловодство (064) 800-711 

Технически сътрудник и деловодство (064) 806-951 

Старши юрисконсулт (064) 806-950 

Отдел “Финансово-административна дейност” 

Счетоводство (064) 800-690 

Информационни технологии и РДП (064) 804-030 

Отдел “Контрол на околната среда" 

Направление “Контрол чистотата на атмосферния  
въздух” 

(064) 806-978 

Направление “Опазване на почвите и земните недра” (064) 800-831 

Направление “Опазване на водите” (064) 801-772 

Отдел “Управление на отпадъците и ОХВ” 

Направление “Управление на отпадъците” 
(064) 801-772 
(064) 800-831 

Направление “ОХВ и УР” (064) 806-949 

Сектор “Превантивна дейност” (064) 806-949 

Сектор “Биоразнообразие и защитените територии” (064) 800-964 

“Зелен” телефон (064) 806-950 

Дежурен мобилен 0886 399054 

Факс 
(064) 800-711  
(064) 806-951 
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ЧЧеессттоо  ииззппооллззввааннии  ссъъккрраащщеенниияя  

БО - Битови отпадъци 

ВЕЕС - Висш експертен екологичен съвет 

ВЕЦ  - Водноелектрическа централа 

ГЗ - Гражданска защита 

ГМО - Генетично модифицирани организми 

ГПСОВ - Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДВ - Държавен вестник 

ДО  - Допустимо отклонение 

ДОВОС - Доклад за оценка на въздействието върху околната среда 

ЕО - Екологична оценка 

ЕС - Европейски съюз 

ЗБР - Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ  - Закон за водите 

ЗГМО - Закон за генетично модифицираните организми 

ЗЗШ - Закон за защита от шума в околната среда 

ЗЗВВХВП - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати 
ЗЗТ   - Закон за защитените територии 

ЗЛР  - Закон за лечебните растения 

ЗООС  - Закон за опазване на околната среда 

ЗОПОЕК - Закон за отговорност за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

ЗП - Закон за почвите 

ЗПБ - Закон за подземните богатства 

ЗУО  - Закон за управление на отпадъците 

ЗЧАВ  - Закон за чистотата на атмосферния въздух 

ЗДОИ - Закон за достъп до обществена информация 

ЗДС - Закон за държавния служител 

ИАОС  - Изпълнителна агенция по околна среда 

ИЙЛ   - Източник на йонизиращо лъчение 

ИСПА  - Инструмент за структурни политики по присъединяването 

КАВ  - Качество на атмосферния въздух 

КПКЗ  - Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

КР  - Комплексно разрешително 

МДК - Максимално допустима концентрация 

МЗ - Министерство на здравеопазването 

МОСВ  - Министерство на околната среда и водите 

МПС  - Моторно превозно средство 

НАСЕМ - Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг 

НДЕ  - Норма за допустима емисия 

НСМОС - Национална система за мониторинг на околната среда 

НСМПВ - Националната система за мониторинг на повърхностни води 
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НП  - Наказателно постановление 

НПО  - Неправителствена организация 

ОО  - Опасни отпадъци 

ОСП  - Общ суспендиран прах 

ПДЕ  - Пределно допустима емисия 

ПДК  - Пределно допустима концентрация 

ПКЦ  - Парокотелна централа 

ПМС   - Постановление на Министерски съвет 

ППСКР  - Превишени прагови стойности  за консумация на разтворители 

ПС - Прагова стойност 

ПСОВ   - Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУП   - Подробен устройствен план 

ПУР   - Планове за управление на разтворители 

РДВР  - Регионална дирекция на вътрешните работи 

РЕЕС  - Регионален експертен екологичен съвет 

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

РИОКОЗ - Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РЛ   - Регионална лаборатория 

РОУ    - Район за оценка и управление 

РОУКАВ - Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

РСВ   - Полихлорирани бифенили 

РСПАБ  - Регионална служба “Пожарна и аварийна безопасност” 

РСРЗ   - Регионална служба “Растителна защита” 

СГН  - Средногодишна норма 

СДН  - Средноденонощна норма 

СЧН  - Средночасова норма 

ТЕЦ  - Топлоелектрическа централа 

 


