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УУВВООДД..  

 

 

 

Уважаеми читателю, 

 

В условията на тежка икономическа криза, сме изправени пред предизвикателството не само да 

оцелеем, но и да продължим нашето развитие, като стриктно прилагаме и спазваме високите 

екологични норми и стандарти в областта на опазването на околната среда, които са задължи-

телни за всичките 27 равнопоставени страни членки на Европейския съюз.  

Като държавна администрация и контролен орган Регионалната инспекция по околна среда и 

води, гр. Плевен има нелеката задача да наложи и да осигури провеждането на държавната по-

литика на регионално и на местно ниво. Не трябва да забравяме, че политиката за околна среда 

е интегрирана и в другите секторни политики. Конкретни задължения и отговорности по опаз-

ването на околната среда имат и други държавни институции, общинските администрации, 

гражданите.  

Операторите на предприятия, фирмите са задължени да спазват изискванията и разпоредбите на 

действащото национално екологично законодателство, както и законодателството на Европейс-

ката общност, което включва над 300 нормативни документа, включително около 70 директиви, 

20 регламента, решения и препоръки, както и техните изменения и допълнения. 

Необходимо е да се подкрепят и координират усилията на всички заинтересовани страни, за да 

има конкретен ефект, за осигуряване на чиста и здравословна околна среда. За да могат гражда-

ните и обществеността да участват пълноценно във взимането на решения, касаещи опазването 

на околната среда, те трябва да са добре информирани.  

Крайната цел на нашата работа е опазването на околната среда и защитата на здравето на хора-

та, съхраняването на биологичното разнообразие, опазването и ползването на компонентите на 

околната среда, контрол и управление на факторите, които я увреждат, осъществяване на конт-

рол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване, предотвратяването и 

ограничаването на замърсяването. 

Настоящият доклад има за цел да Ви предостави актуална, достъпна и подробна информация за 

околната среда на територията на РИОСВ – Плевен през 2009 г. Освен анализи и данни за със-

тоянието на компонентите и факторите на околната среда, вътре ще намерите и факти от 

ежедневната дейност на служителите на РИОСВ – Плевен.  

 

С уважение, 

 

инж. Рени Атанасова 

Директор на РИОСВ – Плевен  


