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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. Септември 2021 г. 

 

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

от осъществената контролна дейност 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Засилен превантивен контрол: 

- През м. септември са постановени 13 бр. Решения – 11 бр. по чл. 18 и 2 бр. по чл. 20 

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 87 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.  

- През м. септември в РИОСВ - Плевен са постъпили 51 бр. уведомления за 

Горскостопански програми, План извлечения и Технологичен план за залесяване. 

- Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

прекратяване на процедури по ЕО и ОВОС. 

- Изготвени са общо 9 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава 

шеста на ЗООС. Постъпили 170 уведомления за инвестиционни предложения, от 

тях за 131 бр. е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

През месец юни експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 132 проверки на 127 

обекта в т. ч.101 планови проверки, 3 проверки по чистотата на населените места  и 28 

извънредни проверки. Съставени са 39 предписания. 

През отчетния период направление ЕО и ОВОС са направени 16 планови проверки  

 

Последващ контрол:  

Извършен е последващ контрол за изпълнение на предписание за маркиране на 

границата на защитена местност (ЗМ) "Китката", земл. с. Радювене. Предписанието е 

изпълнено. 

Извършен е последващ контрол за изпълнение на предписание за премахване на 

паднали сухи клони и части от стволове на дървета в природна забележителност (ПЗ) 

„Марата“, земл. с. Крушуна. Предписанието е изпълнено. 

 

Последващ контрол и извънредни проверки: 

През септември 2021 г. от експертите са направени общо 28 извънредни проверки па 

ЗЧАВ, ЗОИК, ЗУО, ОХВ, ЗБР, и ЗООС, в това число 4 проверки за последващ контрол и 7 

по сигнали или жалби. 

 

АУАН и наказателни постановления месец август 2021 г. 

Няма съставени АУАН през месец септември 2021г. 

 

Влезли са в сила  три наказателни постановления за 10 400 лева обща стойност на 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената 

месечна контролна и административно наказателна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  септември 2021 г. са извършени/взето е участие в общо 28 бр. проверки 

(23 бр. по компонент „въздух”, 4 бр. проверки по фактор „шум” и 1 бр. по фактор 

„изменение на климата“) в  24 бр. обекти. Съставени са 26 бр. протоколи, в т.ч. 20 бр. 

протоколи от индивидуални проверки, 2 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 4 

бр. проверки на обекти с КР. От извършените 28 бр. проверки, 25 бр. са планови и 3 бр. 

извънредни проверки, в т.ч. 2 проверки по сигнали и 1 проверка във връзка с налагане на 

санкция.  

През отчетния период са издадени четири предписания, едно от тях е с неизтекъл 

срок за изпълнение, трите са изпълнени. 

Получени и оценени са 6 бр. доклади от СПИ на емисии на замърсители (горивни и 

технологични) за 14 бр. източници. 

През отчетния период е направено 1 извънпланово контролно измерване на 

емисиите от 1 горивен източник, по сигнал ОИК-3-82/2021г. 

Внесено е едно предложение за налагане на текуща санкция по реда на чл.69а от 

ЗООС. Санкцията е наложена на „Хедон“ ЕООД на базата на извънпланово контролно 

измерване, проведено във връзка със сигнал ОИК-3-82/2021г. 

Изготвени са 8 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. 

 Изготвено е становище по ЗЧАВ с конкретни забележки за коригиране и 

допълване, на представена от Община Никопол актуализирана общинска програма за 

постигане нормите за КАВ по показател ФПЧ10, за периода 2021 – 2025 г.  

 

Акценти за месец септември 2021г.: 

 Изготвено е становище по ЗЧАВ с конкретни забележки за коригиране и 

допълване, на представена от Община Никопол актуализирана общинска програма за 

постигане нормите за КАВ по показател ФПЧ10, за периода 2021 – 2025 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.септември са извършени и е взето е участие общо в 23 бр. планови проверки, 

от които: 

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

- 3 бр. участие в КПКД, 

- 4 бр. участие в КПКЗ. 

 Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от 2 обекта, в изпълнение на 

Заповед №РД-970/07.12.2019 г. на МОСВ. 



 
3 

 

През отчетния период са направени 3 бр. извънредни проверки. Проверките са както 

следва:  

- 1 бр. по постъпили сигнали; 

- 1 бр. за отмяна на санкция; 

- 1 бр. последващ контрол. 

При проверките са дадени 6 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда.  

Направено е едно предложение за отмяна на санкцията на „Софарма“ АД и едно  

предложение за намаляване на санкция на ПСОВ Кнежа, стопанисвана от ВиК ЕООД 

Плевен. 

Изготвени са 10 бр. вътрешни становища по компонент „води”, по  преписки по 

процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Извършен е анализ и оценка на получените през отчетния период протоколи от 

проведен собствен мониторинг на отпадъчни води от обекти с издадени разрешителни за 

заустване. 

През отчетния период регулярно са въвеждани в „Геоинформационна система за 

управление на водите и докладване“ констативните протоколите от извършените 

проверки, резултатите от проведения контролен мониторинг на обектите формиращи 

отпадъчни води, както и резултати от проведения собствен мониторинг на отпадъчни 

води от обекти с разрешителни за заустване. 

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

- Провеждане на контролен мониторинг на включени обекти в Информационната 

система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2021 г., съгл. Заповед 

№ РД-970/07.12.2020 г. на МОСВ - „Кондов Екопродукция“ ЕООД“ и „ВиК“ ЕООД – 

Плевен – ПСОВ Божурица 

 

КПКЗ 

Осъществени са три планови  проверки на оператори с КР, дадени са 4 

предписания. Изготвени са доклади от извършени проверки  на обекти с КР, становища 

по процедури по ОВОС . 

 

Химикали и екологични щети 

За септември 2021 г. са извършени общо 6 бр. проверки, от които 2 бр. планови 

индивидуални проверки, 1бр. планови КПКД по спазване на законодателството по 

химикали, 1бр. планова проверка на обект с нисък рисков потенциал по реда на Глава 7, 

Раздел І на ЗООС, 2 бр. проверки на условия на обекти с КР и 1 бр. извънредна проверка 

Извършената извънредна проверка е последващ контрол на дадени предписания за 

почистване на отпадъци на речни легла на територията на Община Плевен. 

При извършените проверки са дадени са 5бр. предписания – 1 бр.  за представяне на 

оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси  и 4 бр. при 

проверката на комисията по чл.157а от ЗООС на обект с класификация нисък рисков 

потенциал за спазване на законодателството по безопасни условия на труд. За спазване на 

законодателството на Регламент REACH са проверени 1 бр. производител и 4 бр. 

потребители по веригата.  

 През периода са изготвени доклади от извършените проверки, становища по текущи 

процедури по 99б) от ЗООС на 3 бр. предприятия с класификация нисък и висок рисков 

потенциал на етап процедури по ПН от ОВОС, становища по процедури по У за 

ИП/ПН/ОВОС. 

 Взето е участие в онлайн обучение на 28.09.2021 г., организирано от МОСВ на тема 

„Прилагане на изискванията на законодателството в областта на химикалите. Контрол по 

Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите“ 
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 Извършена е 1бр. планова проверка по спазване на законодателството за екологична 

отговорност. Дадено е 1 бр. предписание за изготвяне на собствена оценка по екощети. 

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

замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН. 

 

Управление на отпадъците 

През месец септември 2021 г. са извършени 22 бр. проверки, в т.ч. 12 бр. планови 

проверки и 10 бр. извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 10 

предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните 

изисквания. От извършените проверки, 3 бр. са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). Взето е участие в 3 бр. проверки на 

условия в  КР. 

За периода в РИОСВ – Плевен, към направлението  са постъпили четири сигнала. 

За всички са предприети съответните действия – проверка на място или препращане по 

компетентност, отговор.   

От плановите проверки, 9 бр. са по спазване условията в издадени документи по 

чл.35 от ЗУО за осъществяване контрол по чл. 113 от ЗУО; 3 бр. са на общински програми 

за управление на отпадъците. 

От извънредните проверки, 1 бр. е по писмо на МОСВ, 2 бр. са по писма на ОД на 

МВР, 3 бр. са по сигнал, 3 бр. са за последващ контрол и 1 бр. е за прекратяване на 

разрешително за дейности с отпадъци.  

Издадени са 2 бр. документи по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци (1 бр. 

решение за изменение за дейности с отпадъци, 1 бр. изменение и допълнение на 

регистрационен за събиране и транспортиране на отпадъци). Извършена е класификация 

на 16 бр. работни листи. Проверени и въведени в Excel формат са 306 идентификационни 

документи за транспорт на опасни отпадъци.  

През отчетния период са връчени 3 броя АУАН на юридически лица, съставени 

през 2020 г.  

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

 

Почви 

През м. септември 2021 г. са извършени 19 планови проверки на 18 склада за 

съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ и на 1 площадка с 21 броя контейнери 

Б-Б куб, съдържащи негодни и излезли от употреба ПРЗ. Дадени са общо 15 предписания, 

4 от които са дадени с писмо. Две предписания са изпълнени, а останалите са с неизтекли 

срокове за изпълнение.  

Взето е участие в 2 планови проверки по КПКЗ на обекти с издадени КР във връзка 

с извършване на контрол по изпълнение на условия по компонент почви. 

Взето е участие в комисия за приемане на техническа рекултивация на старо 

общинско депо за отпадъци. 

Взето е участие в 2 извънредни проверки по ЗУО на кариери за добив на ПБ с 

преустановена експлоатация по разпореждане на МВР-Плевен. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 6 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, ЗОПОЕЩ и по 1 проект за 

рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци. 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за 

състоянието на складовете за негодни ПРЗ. 

 

Превантивна дейност 
ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността през месец септември беше процедирането в кратки срокове на 

инвестиционни предложения свързани с модернизация на земеделски стопанства, 
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закупуване на земеделска техника, технологично оборудване и др., по мярка 4.1. 

"Инвестиции в земеделски стопанства" за периода 2014 -2020 г. от ПРСР, инвестиционни 

предложения за напояване на земеделски масиви, външно кабелно електро захранване на 

поземлени имоти, изграждане на фотоволтаични паркове и централи. 

Постъпили са 21 бр. уведомления за изменение на ОУП на община Червен бряг и 

община Летница, за ремонт на улици и училища, реконструкция на съществуваща сграда 

в културно-информационен център в с.Кърпачево, община Летница, аварийно укрепване 

на подпорни стени в населени места,  внесена е програма за опазване на околната среда на 

община Долни Дъбник и други.  

За периода в „ЕО и ОВОС“ са постъпили общо 170 бр. уведомления за ИП/П/П, 5 

искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО и др. 

Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 бр. решение 

за прекратяване на процедури. 

Изготвени са 9 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 131 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По текущите 

процедури са получени 13 бр. становища, от които 2 бр. от БДДР, 3 бр. от РЗИ, 4 бр. от 

ИАОС, 2 бр. от РПБЗН, 1 бр. от Община Плевен, 1 бр. от ОД „Земеделие Плевен“.  

Направени са 16 планови проверки за изпълнение на условия в Решения за 

преценяване необходимостта от ОВОС, от които 7 бр. по документи, 9 бр. на място. При 

проверките са дадени 3 бр. предписания, две от които са изпълнени. Срокът за 

изпълнение на 1 бр. предписание не е изтекъл. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитена територия - поддържан резерват 

"Персински блата", землище на гр. Белене, относно спазване на режима на забрани, 

определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването му. Нарушения 

не са установени. 

Извършени са 6 бр. извънредни проверки на защитени територии: 

- 1 бр. на ЗМ "Китката", землище на с. Радювене, във връзка с последващ контрол 

на предписание за маркиране на границата на ЗМ. Предписанието е изпълнено; 

- 2 бр. на ПЗ „Марата“, землище на с. Крушуна, във връзка със сигнал с вх. №ОИК-

3-86/01.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен за непочистени и паднали дървета около 

Крушунските водопади. При проверката е установено наличие на паднали сухи клони и 

части от стволове на дървета. Дадено е предписание за премахването на тези във вира под 

погледната платформа, с гледка към големия водопад, и на тези в дясно от пътеката, по 

която се излиза от природната забележителност. При последваща проверка е установено, 

че предписанието е изпълнено. 

- 1 бр. на ЗМ „Кайлъка“, землище на гр. Плевен, във връзка с несъгласувана 

дейност - изграждане на парково осветление с фотосоларни осветителни тела (писмо изх. 

№4503/1/27.07.2021 г. на РИОСВ – Плевен). При проверката на място е установено, че по 

границите на ПИ №56722.621.5, ПИ №56722.621.12, ПИ №56722.621.22, ПИ 

№56722.621.32 има поставени 58 бр. паркови осветителни тела. Дадено е предписание на 

Община Плевен с изх. №4503/5/15.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен да се представи 

заверено копие от Разрешение за поставяне на парковите осветителни тела. 

Предписанието е изпълнено. 

- 2 бр. на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс“, земл. с. Карлуково – по сигнал с вх. 

№ОИК-3-92/14.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен за спускане на въжета за бънджи и рапел в 

пещера „Проходна", и във връзка със съгласувана дейност – снимки на филм в пещери 

„Проходна“ и „Свирчовица". Нарушения не са установени. 

Извършени са 4 бр. планови проверки на защитени зони (ЗЗ) във връзка със: 
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- спазване режима на дейности, определен в заповедта за обявяване на ЗЗ 

BG0002083 "Свищовско - Беленска низина" за опазване на дивите птици. Нарушения не 

са установени; 

- спазване режима на дейности, определен в заповедта за обявяване на ЗЗ 

BG0002128 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на дивите птици. Нарушения не са 

установени; 

- спазване на условията от Решение №ПН 102-ОС/2020 г. на РИОСВ-Плевен, с 

което е съгласувано инвестиционно предложение на Община Белене - „Изграждане на 

„Парк-мемориал на лагера „Белене“ в ПИ № 03366.2.50, землище на гр. Белене, общ. 

Белене“, попадащ в ЗЗ BG0000396 “Персина” и ЗЗ BG0002017 “Комплекс Беленски 

острови”. Установено е, че за обекта няма издадено строително разрешение, а на място не 

са извършвани дейности във връзка с реализирането му; 

- спазване на условията от Решение №ПН 165-ОС/2020 г. на РИОСВ – Плевен, с 

което е съгласувано инвестиционно предложение на юридическо лице за изграждане на 

жилищни сгради в ПИ №62579.83.23, с. Рибарица, общ. Тетевен, попадащ в ЗЗ 

BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”. 

Установено е, че за обекта няма издадено строително разрешение, а на място не са 

извършвани дейности във връзка с реализирането му. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка във връзка с информация на Сдружение 

„Асоциация наука за природата“ от писмо с вх. №5058/24.0.2021 г. на РИОСВ - Плевен за 

застрашени от значителна туристическа активност колонии на екземпляри от вида 

Лалугер, находящи се в три имота в землищата на гр. Луковит и с. Карлуково. Видът е 

предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 “Карлуково”. Установено е, че в имотите има 

колонии на лалугер, а в единия от тях (ПИ №36511.17.39, с НТП „Пасище“, землище с. 

Карлуково, собственост на Община Луковит), има и временни/преместваеми маси/сергии 

за продажба на сувенири и др. (в близост до входа на пещера „Проходна“), както и 

паркирани автобуси и леки автомобили. Предприети са действия за установяване 

законното ползване на имота за описаните по - горе цели. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние 

екземпляр от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 екземпляр от вида Голям 

ястреб от гр. Плевен, който е изпратен в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение 

и отглеждане. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-85/2021 г. на 

РИОСВ-Плевен за превозване с бус на препариран екземпляр от защитен вид Малък 

ястреб, в гр. Плевен. След установяване на собственика на автомобила – юридическо 

лице, е извършена проверка в помещения на фирмата, но не са установени препарирани 

екземпляри. 

Извършени са 3 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. 

Любеново, гр. Никопол и с. Санадиново, общ. Никопол. Установено е, че в момента на 

проверките билкозаготвителните пуктове не работят. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на размножен екземпляр от вида Елен 

лопатар, находящ се в гр. Долна Митрополия, във връзка със Заявление за издаване на 

регистрационна карта по Закона за защита на животните. 

 

АУАН и наказателни постановления месец септември 2021г. 

 

Няма съставени АУАН през месец септември 2021г. 

 

Влезли в сила  три наказателни постановления: 

 Влязло е в сила НП №064/19.02.2021г. на „СЪН ТУР“ ЕООД, гр.София - за 

неизпълнение на условие т.1.2 в разрешение № 08-ДО-396-02/11.03.2019г., относно 
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количеството на отпадъците. от разрешението за дейности с отпадъци. Нарушение 

на 136, ал.2, т.4 от ЗУО. Размерът на наказанието е 7 000 лв. 

 Влязло е в сила НП №053/23.10.2020г. на физическо лице от гр.София -  за това, че 

извършва дейности по съхраняване и разкомплектоване на 32 бр. ИУМПС, без да 

има издадено разрешение за дейности с отпадъци 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. 

 Влязло е в сила НП №024/31.01.2020г. на "Матев-Млекопродукт" ЕООД, гр.Ловеч - 

за това, че зауства във воден обект, р.Бейска бара, приток на р.Осъм без 

необходимото за това основание, а именно разрешително за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни води. Нарушение на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. 

Размерът на наказанието е 2000 лв. 

 
През м септември са издадени общо две наказателни постановления: 

 

 НП №012/07.09.2021г. на физическо лице от гр.Плевен - за това, че съхранява 

нерегламентирано отпадъци от ИУМПС, материали и компоненти от тях, без 

издадено разрешение по чл.67 от ЗУО. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. 

Размерът на глобата е 1400 лв. 

 

 

 НП за налагане на текуши/еднократни санкциия – №И-9-123-4/03.09.2021г. от 

директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД, гр.Плевен (за ПСОВ 

гр.Кнежа). Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта на 

дружеството във воден обект, които не отговарат на индивидуалните емисионни 

ограничения по показатели, определени в разрешителното зо зоустване, издадено 

но дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 2002,16 лева. Нарушение 

на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№ 

4109(1) от 26.07.2021г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-

ЕС-23 от 03.08.2021г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за  

вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане  или при 

замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 

неспазване на определените емисионни норми и ограничения.  

Предложението за налагане на санкция (вх.№ 4109(9)/04.08.2021г. на РИОСВ-

Плевен) е изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по чл.12, ал.7 от 

горепосочената наредба. Наказателното постановление №И-9-129-4/03.09.2021г. на 

директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е 

издадено НП - с изх.№4109(9)/03.09.2021г. 
 

 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

През месец  септември 2021 г. извършени/взето е участие в общо 21 бр. проверки 

(18 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. проверки по фактор „шум” и 1 бр. по фактор 

„изменение на климата“) в  17 бр. обекти. 

През м.август 2020 г. са извършени 16 бр.планови проверки  по Закон за водите. 
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Един екземпляр от вида Голям ястреб от гр. Плевен е изпратен в Спасителен 

център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на размножен екземпляр от вида Елен 

лопатар, находящ се в гр. Долна Митрополия, във връзка със Заявление за издаване на 

регистрационна карта по Закона за защита на животните. 

 

Бизнеса  

- За периода са издадени 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 

бр. решение за прекратяване на процедура. 

- По мерки са постъпили 26 бр. уведомления за ИП/П/П.   

- Проведени са процедури по 21 уведомления на общини за изменение на ОУП на 

общини, за ремонт и реконструкция на общински обекти, аварийно укрепване на 

подпорни стени в населени места, внесена е ПООС на община Долни Дъбник и др.  

- Изготвени са 9 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 131 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

През месец септември са постъпили и обработени 9 бр. сигнала, като по шест от 

тях са извършени проверки, а три са изпратени за предприемане на действия по 

компетентност. Постъпила е 1 бр. жалба, която е изпратена за предприемане на действия 

по компетентност. 

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.  Изготвено и публикувано на страницата на РИОСВ – Плевен е 1 

бр.прессъобщение. 

Относно „ Европейска седмица на мобилността 2021“ съвместно с БДДР беше 

проведена информационна кампания под мотото „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете 

здрави“.  

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.  

 

 

Приложение – таблична част. 


