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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през август 2020 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През август 2020 г. са извършени 143 проверки на 141 обекта, в т.ч. 49 планови 

проверки на 48 обекта и 94 извънредни проверки на 94 обекта. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 59 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с 

нормативните изисквания, от които 18 при планови проверки и 41 при извънредни. От 

извършените проверки, 3 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на 

околната среда (КПКД). Направени са и 8 проверки по сигнали. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

Във връзка Заповед РД-627/30.07.2020 на МОСВ, експертите от отдел „УООП“ са 

проверели 43 бр. складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за 

растителна защита. При проверките за констатирани несъотвествия са дадени  предписания с 

определен срок за изпълнение.  

 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 3 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (в 

т.ч. 3 – ОВОС) , 3 решение за прекратяване на процедура. 

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

на ЗООС. По 59 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

- Постановени са 13 бр. Решения, всички 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 96 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.  

- В РИОСВ - Плевен са постъпили 33 бр. уведомления за Горскостопански програми и 

План-извлечения за сеч. 

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

         Направени са 51 бр. проверки за месец август по Плана за контролна дейност. 

 

Последващ контрол:  

Извършена е проверка на поддържан резерват (ПР) „Персински блата“, землище гр. 

Белене, във връзка с дадено предписание за премахване на 2 бр. чакала от Мъртвото блато. 

Предписанието е изпълнено. 

 

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

осъществената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

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

извършили/участвали в общо 16 бр. проверки (14 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. проверки 

по фактор „шум”) в  14 бр. обекти. Съставени са 14 бр. протоколи, в т.ч. 10 бр. протоколи от 
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индивидуални проверки, 2 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 2 бр. проверки на 

обекти с КР. От извършените 16 бр. проверки, 14 бр. са планови и 2 бр. са извънредни, в т.ч.:  

 1 проверка по сигнал (КПКД);  

 1 проверка за последващ контрол;  

През отчетния период са издадени две предписания. 

Проверени са 4 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 6 бр. 

източници (горивни и технологични). 

През отчетния период публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с 

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

Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени 

СНИ на емисии. 

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

доклади: 

  - 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 и в сравнение с предходните две години. 

Експерти от направлението взеха участие в: 

 2 бр. Държавни приемателни комисии; 

Изготвени са 18 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти за месец август 2020 г.: 

 Проверки на производители, вносители, търговци и потребители на смеси за 

нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите от 

летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, 

лакове и авторепаратурни продукти; 
 

Води 

През м.август 2020 г. са извършени 20 бр.планови проверки, от които:  

- 17 бр. индивидуални проверки на обекти, формиращи отпадъчни води,  

- 1 бр. участие в КПКД, 

- 2 бр. участие в КПКЗ. 

Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от 10 обекта, в изпълнение на 

Заповед №РД-962/20.12.2019 г. на МОСВ. 

През отчетния период са направени 8 бр.извънредни проверки, както следва: 

- 5 бр. индивидуални проверки по постъпили сигнали, 

- 1 бр.участие в съвместна проверка по искане на Община Плевен, 

- 1 бр. проверка на язовир в гр.Ябланица, по искане на Община Ябланица, 

- 1 бр. проверка, последващ контрол за изпълнение на предписание. 

Във връзка с постъпилите в РИОСВ Плевен сигнали е направена организация за 

извършване на проверки съвместно с БДДР, РЛ Плевен, съответната община. Изготвени са 

отговори до сигналоподателите, водена е кореспонденция с други институции, които имат 

отношение към сигналите – БДДР, ОДБХ, ИАРА.  

При проверките са дадени общо 9 бр. предписания за привеждане дейността на обектите 

в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда.  

През периода е предоставена писмена информация на ОД на МВР Ловеч, по сигнал с 

вх.№ОИК-3-82/03.08.2020 г. за умряла риба в р.Осъм. Дадена е информация във връзка 

разследване на ОСС Ловеч. 

Изготвена е информация за МОСВ за изпълнение на задължения, произтичащи от 

Директива 91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места на 

територията, контролирана от РИОСВ Плевен. Предоставена е информация за съответствие с 
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изискванията на качеството на заустваните отпадъчни води от големи и средни ВиК 

оператори през 2019 г. 

В Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите 

регулярно се въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и контролен 

мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване.  

През м.август са изготвени 10 становища по процедури ОВОС и ЕО, 1 бр. становище до 

БДДР относно процедура за издаване на разрешително за заустване. 

Акцент в контролната дейност през периода са: 

- 5 бр. проверки по постъпили сигнали, 

- информация за МОСВ за изпълнение на задължения, произтичащи от Директива 

91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места на територията, 

контролирана от РИОСВ Плевен. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени две  планови  проверки на оператори с КР. 

Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР, становища по процедури по ОВОС, проект 

на КР. Взето участие в  два ЕЕС в ИАОС. Осъществена е проверка по документи в СП към РС 

гр. Троян на оператор с издадено комплексно разрешително. 

 

Химикали 

През август 2020 г. са извършени общо 7 бр. проверки, от които 4 бр. планови 

индивидуални ОХВ, 1 бр. планова КПКД проверка по спазване на законодателството по 

химикали и 1бр. извънредна проверка  - последващ контрол по изпълнение на дадено 

предписание на предприятие с нисък рисков потенциал. През месец август е извършена и 1бр. 

извънредна последваща проверка по изпълнение на дадено предписание при извършен 

контрол за чистота на речните легла в община Левски.  Проведени са 2бр. проверки на 

производители на химични вещества съгласно Регламент REACH. При проверките не се 

констатираха съществени нарушения. Дадени са 4бр. предписания за представяне на 

информация  по Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите и 

за изготвяне на информационен лист за безопасност . През август 2020 г. е извършен текущ 

контрол в търговски обект във връзка с нотификации от Комисията за защита на 

потребителите за изделия със съдържание на опасни вещества, за които са въведени 

ограничение за употреба и пускане на пазара, съгласно Регламент (ЕО) №850/2004 относно 

устойчивите органични замърсители. Не се констатира наличие на такива изделия. През 

периода са изготвени доклади от извършените проверки, становища по процедури по ОВОС, 

ЕО, КР. Извършено е докладване  на МОСВ относно предприети действия за контрол по 

изпълнение на задължения за регистрация от производители на дървени въглища, съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) и отговор по проучване на 

компетентните органи по изпълнение, мониторинг и управление на риска от големи аварии по 

време на Covid-19. 

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

замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен 

ПАМ.   

 

Управление на отпадъците 

През отчетния период експертите от РИОСВ Плевен са извършили 53 индивидуални проверки 

(6 планови и 47 извънредни) по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците 

и Закон за опазване на околната среда. 

Извършените индивидуални планови проверки, 

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

От извършените 47 извънредни проверки, 

 43 са по писмо на МОСВ 
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 1 е по заявление за прекратяване на площадка за ДО; 

 1 е за трансграничен превоз; 

 2 са по последващ контрол 

           При  извършените 53 индивидуални проверки са дадени 22 предписания. 

           Извършените 43 броя извънредни проверки са на складове за негодни препарати за 

растителна защита. 

Предадени са за временно съхранение до крайно обезвреждане общо 22.804 тона негодни 

за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) от обекти в с. Радомирци и гр. Койнаре, 

общ. Червен бряг. 

           Взето е участие и в 2 проверки по комплексно разрешително на повече от един 

компонент или фактор на околната среда и в 1 бр. извънредна по сигнал комплексна проверка 

по повече от един компонент или фактор на околната среда. При извършената проверка е 

установено, че сигнала е неоснователен. 

           През отчетния период е съставен 1 брой АУАН на физическо лице чл. 136, ал.2, т.4 от 

ЗУО за  неспазване на условие по регистрационен документ за транспорт във връзка чл. 35, 

ал.3, ал. 5 от ЗУО. Издадени са и  8 броя документи на лица във връзка чл. 35 от ЗУО, един от 

тях е отказ, заверени са 8 бр. отчетни книги за отпадъците. 

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.    

 

Почви 
 

През м. август 2020 г. по компонент почви са извършени 16 проверки: 1 планова проверка 

на площадка с контейнери Б-Б куб с негодни ПРЗ и 15 извънредни проверки на складове за 

негодни ПРЗ по Заповед на Министъра на околната среда и водите. Дадени са 14 предписания, 

за 8 от които РИОСВ Плевен е уведомена, че са изпълнени. Останалите 6 предписания са с 

неизтекли срокове по предписанията. Предстои последващ контрол за констатиране 

изпълнение на предписанията. 

Взето е участие в 1 комплексна проверка по КПКЗ на обект с издадено комплексно 

разрешително. При проверката е констатирано, че поставените условия в КР, касаещи 

компонент почви, се изпълняват. 

За периода по компонент почви е изготвено 1 вътрешно становище по процедура по ОВОС. 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за състоянието на 

складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по БШПС.  
 

 
ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността бе процедирането във възможно най-кратки срокове на 

инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с финансиране по 

Европейски програми, 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 други.  

По мярка  4.1.2 - закупуване на земеделска техника, от ПРСР са постъпили 9 бр. 

уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми, които са приключено 

преди края на 14-дневния срок.   

Проведени са процедури по 3 бр. уведомления на общини, във връзка с въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на улици, паркове и площади, 

детски градини и училища, и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 73 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 7 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС,  1бр. Задание за ДЕО на 

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на РБ 2021-2030 г. г. и на Стратегия за 

устойчиво енергийно развитие на РБ до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. за консултции, 2 бр. 

Годишни доклади по наблюдение и контрол при прилагане на ОУП и Пети доклад по контрол 

и наблюдение на прилагането на условията и мерките при изграждането и въвеждането в 
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експлоатация на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" 

ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо - сръбската граница. 

Издадени са 3 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 3 

решение за прекратяване на процедура. 

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

ЗООС (в т.ч. 3 – ОВОС). По 59 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

По процедури са получени общо 11 бр. становища (4 бр от БДДР, 7 бр. от РЗИ).  

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

Тетевен и Угърчин. 

Направени са 3 проверки за м. август  2020 г., по Плана за контролна дейност за 2020 г. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 3 бр. планови проверки на защитени територии Резервати „Китка“ и 

„Милка“ (землище на гр. Белене) и на защитена местност (ЗМ) "Остров Малък Борил", земл. с. 

Байкал, общ. Плевен, относно спазване на режима, определен със Закона за защитените 

територии (ЗЗТ) и заповедите за обявяването им. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 6 бр. извънредни проверки на защитени територии и е дадено 1 бр. 

предписание. Проверките са на: 

- ЗМ "Кайлъка" - по сигнал за преграждането с камъни на участък от река Тученишка в 

землището на гр. Плевен; установено е, че няма нарушение на хидравличната 

непрекъсваемост на реката и няма отклоняване на води от нея; 

- ЗМ "Кайлъка" - започнало възстановяване съответно на малък водоем и колони за 

порта в имот, собственост на Областна администрация – Плевен, без съгласуване на 

дейностите с РИОСВ – Плевен. Дадено е 1 бр. предписание за упражняване на контрол от 

страна на собственика за преустановяване на строителните дейности, до съгласуването им с 

РИОСВ – Плевен 

- ПЗ "Деветашка пещера" относно спазване на режима, определен със Закона за 

защитените територии и заповедта за обявяването й. Нарушения не са установени; 

- ЗМ "Персин", землище гр. Белене, относно спазване на режима, определен със Закона 

за защитените територии и заповедта за обявяването й. Нарушения не са установени; 

- ПР „Персински блата“, землище гр. Белене, във връзка с дадено предписание за 

премахване на 2 бр. чакала от Мъртвото блато. Предписанието е изпълнено. 

- ПЗ "Карлуковски карстов комплекс - пещера Проходна", във връзка със съгласувана 

дейност по §7 от ЗЗТ - снимки на видео-визитка на ТВ предаване. Нарушения не са 

установени. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена зона “Персина” BG0000396 - по 

сигнал за драгиране в река Дунав и депониране на драгирания материал на входа на ръкава 

между остров Персин и гр. Белене. По време на проверката е установено, че се извършва 

драгиране, като драгирания материал се депонира в близост до северния бряг на о-в Голяма 

Бързина. Ще бъдат предприети действия за изясняване дали дейността е съгласувана по 

Закона за биологичното разнообразие. 

 

Извършени са 10 бр. извънредни проверки: 

- за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение 

№3 на ЗБР): 3 млади екземпляра от вида Бял щъркел от гр. Ловеч; 1 екз. от вида Бял щъркел 

от с. Йоглав; 1 екз. от вида Бял щъркел от с. Горан, 1 екз. от вида Бял щъркел от с. Бацова 

махала, 1 екз. от вида Бял щъркел от с. Крета, 1 екз. от вида Черношипа ветрушка от с. Горни 

Дъбник, 1 екз. от вида Сирийски пъстър кълвач от гр. Тръстеник, 1 екз. от вида Късопръст 

ястреб от с. Гривица. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение 

и отглеждане; 
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- за намерени в безпомощно състояние 2 екземпляра от защитени видове (от 

Приложение №3 на ЗБР) - 1 екз. от вида Бял щъркел от с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, 

и 1 екз. от вида Таралеж от гр. Плевен Животните са пуснати на свобода в подходящи райони. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка за спазване на условията в Разрешително 

№847/2020 г. на МОСВ за защитени видове прилепи. Дейностите са осъществявани в ПЗ 

"Деветашка пещера", землище с. Деветаки, общ. Ловеч. Нарушения не са устновени. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка (по Закона за защита на животните) на 1 

екземпляр от вида Ръждивоврато кенгуру и на 6 екземпляра от вида Ням лебед, находящи се в 

с. Сопот, общ. Угърчин, във връзка с издаване на регистрационни карти. Нарушения не са 

устновени. 

 

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

билкозаготвителни пунктове в гр. Левски и с. Асеновци, общ. Левски; с. Слатина, обл. Ловеч. 

При проверките нарушения не са установени. 

 

 

АУАН и наказателни постановления месец август 2020г. 

 

Съставен е АУАН №049/27.07.2020г. на ЕТ“Ивея Янко-Янев“ , гр.Плевен - за това, че 

не изпълнява условие по т.I, определено в Регистрационен документ издаден от РИОСВ-

Плевен, като е извършен превоз на отпадък с код 15 01 07, който не е вписан в 

регистрационния документ. Нарушение на чл.136, ал.2, т.4 във вр. чл.35, ал.3 и ал.5 от ЗУО. 

Съставен е АУАН №050/18.08.2020г. на физическо лице от гр.Левски - за това, че не 

води регистрираната в РИОСВ-Плевен книга за изкупените, реализираните и наличните 

количества билки от 20.6.12г. и до настоящия момент. Нарушение на чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР. 

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

 

НП №039/06.08.2020г. на физическо лице от  с.Търнене - извършва първична обработка 

на стрък от лечебното растение Бял равнец, като не е уведомил РИОСВ-Плевен за 

организирания от него билкозаготвителен пункт. Не води книга за изкупените, реализираните 

и налични количества билки, съгласно изискванията на ЗЛР. Нарушение на чл.31, ал.2, т.1, т.3, 

т.4 от ЗЛР. Размерът на наказанието е 200 лв. 

НП  №040/07.08.2020г. на физическо лице от  с.Търнене - не е уведомил писмено 

РИОСВ-Плевен за местонахождението на организирания от него пункт за събиране и 

изкупуване на охлюви. Нарушил е т.3 от условията, определени в Заповед на министъра на 

ОСВ. Нарушение на чл.124 от ЗБР. Размерът на наказанието е 100 лв. 

НП  №046/18.08.2020г. на ДП „Фонд Затворно Дело”, гр.Белене -  не е изпълнено 

предписание, дадено като ПАМ със заповед на директора за неупражняване на контрол в 

качеството си на собственик на ПИ и не е възстановил позването на имотите по начин на 

трайно ползване.  Нарушение на чл.124, ал.3 от ЗБР. Размерът на наказанието е 200 лв. 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 

НП №018/26.08.2020г. на „СИС“ ЕООД, с адрес : гр. Троян – за това, че на 11.01.2020г.-

събота е установено, че на регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Троян и 

Априлци са изхвърлени неправомерно производствени отпадъци от „СИС“ ЕООД, гр.Троян. 

Нарушение на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1 400 лв. 

НП №039/06.08.2020г. на физическо лице от  с.Търнене - извършва първична обработка 

на стрък от лечебното растение Бял равнец, като не е уведомил РИОСВ-Плевен за 

организирания от него билкозаготвителен пункт. Не води книга за изкупените, реализираните 
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и налични количества билки, съгласно изискванията на ЗЛР. Нарушение на чл.31, ал.2, т.1, т.3, 

т.4 от ЗЛР. Размерът на наказанието е 200 лв. 

НП  №040/07.08.2020г. физическо лице от  с.Търнене - не е уведомил писмено РИОСВ-

Плевен за местонахождението на организирания от него пункт за събиране и изкупуване на 

охлюви. Нарушил е т.3 от условията, определени в Заповед на министъра на ОСВ. Нарушение 

на чл.124 от ЗБР. Размерът на наказанието е 100 лв. 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 

обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда 

Във връзка Заповед РД-627/30.07.2020 на МОСВ, експертите от отдел „УООП“ са 

проверели 43 бр. складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за 

растителна защита. При проверките за констатирани несъотвествия са дадени  предписания с 

определен срок за изпълнение.  

Извършени са извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от 

защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 8 екземпляра от вида Бял щъркел от гр. Ловеч, 

с. Йоглав, с. Горан, обл. Ловеч и с. Бацова махала, с. Ставерци и с. Крета, обл. Плевен; 1 екз. 

от вида Черношипа ветрушка от с. Горни Дъбник, 1 екз. от вида Сирийски пъстър кълвач от 

гр. Тръстеник, 1 екз. от вида Късопръст ястреб от с. Гривица, 1 екз. от вида Таралеж от гр. 

Плевен, обл. Плевен. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение 

и отглеждане, а 2 екз. от видовете Бял щъркел и Таралеж са пуснати на свобода в подходящи 

райони. 

Предадени са за временно съхранение до крайно обезвреждане общо 22.804 тона негодни 

за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) от обекти в с. Радомирци и гр. Койнаре, 

общ. Червен бряг. 

 

Бизнеса 

- Издадени са 3 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 3 

решение за прекратяване на процедура. 

- По мярка  4.1.2 - закупуване на земеделска техника, от ПРСР са постъпили 9 бр. 

уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми, които са 

приключено преди края на 14-дневния срок.   

- Проведени са процедури по 3 бр. уведомления на общини, във връзка с въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на улици, паркове и 

площади, детски градини и училища, и други.  

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

на ЗООС (в т.ч. 3 – ОВОС). По 59 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. 


