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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. АВГУСТ 2022 г. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 1 становище по Екологична оценка за съгласуване на ОУП на община 

Белене, 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 решения за 

преценяване необходимостта от ЕО и 2 решения за прекратяване на процедура. 

- Изготвени са общо 11 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава 

шеста на ЗООС, от тях 8 бр. ОВОС и 3 бр. по ЕО. За 110 уведомления е преценено, 

че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

-  През м. август са постановени 33 бр. Решения – 30 бр. по чл. 18; 2 бр. по чл. 20; 1 

бр. по чл.2, ал.5, §2 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 215 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. август в РИОСВ - Плевен са постъпили 88 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения за сеч. 

 

Tекущ контрол:  

Направени са общо 5 бр. проверки, в т.ч.: 3 бр. планови проверки по условията в издадени 

решения за преценяване необходимостта от ОВОС и 2 бр. извънредни проверки, във 

връзка с подадени уведомления 

 

Извършени са 9 бр. извънредни проверки на екземпляри от защитени видове (от 

Приложение №3 на ЗБР), от които: 

- 7 бр. за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове - 1 екз. 

от вида Чухал от гр. Плевен; 5 екз. от вида Бял щъркел от гр. Искър, с. Буковлък, с. 

Българене (общ. Левски), с. Староселци и с. Пещерна; 1 екземпляр от вида Таралеж от гр. 

Левски, които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане; 

- 2 бр. проверки, във връзка с писмо от Окръжна прокуратура гр. Плевен с вх. 

№5126/2022 г. на РИОСВ-Плевен за отглеждане на костенурки от вида Шипоопашата 

костенурка в с. Брестовец, общ. Плевен. Установено е отглеждане на 7 екземпляра. 

Съставен е 1 бр. АУН, а костенурките са пуснати на свобода в подходящ район. 

 

Акценти в контролната дейност:  

 Планови и извънпланови проверки по спазване изискванията на наредбите за 

ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, в следствие на 

употребата на разтворители и при товарене, разтоварване и съхранение на бензини 

 Извършени извънредни проверки по постъпили жалби и сигнали; 

 Провеждане на контролен мониторинг по Заповед № РД 1093/29.12.2021 г. на 

министъра на околната среда и водите; 

 Съставяне и връчване на АУАН по Закона за водите; 
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 Извършени са извънредни проверки по постъпили сигнали за замърсявания с 

отпадъци и по писма на ОД на МВР Плвен за нерегламентирани площадки за 

ОЧЦМ; 

 През отчетния месец е съставен  1 бр. АУАН на физическо лице за нарушение на 

ЗУО. 

 

Акцент в превантивната дейност: 

 процедирането в кратки срокове на инвестиционни предложения, планове и 

програми (ИП/П/П), свързани с мерки за енергийна ефективност, изграждане на 

складови и жилищни сгради, реконструкция на общински обекти и други. 

 

Последващ контрол и извънредни проверки: 

През август 2022 г. от експертите са направени общо 46 извънредни проверки па ЗЧАВ, 

ЗОИК, ЗУО, ОХВ, ЗБР, и ЗООС. От тях 15 бр. са проверки по изпълнение на 

предписания. 

 

АУАН и наказателни постановления месец август 2022 г. 

През месец август 2022 г. са съставени и връчени 3 бр. АУАН. 

Влязло е в сила едно наказателно постановление 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  август 2022г. 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  15 бр. обекти. Съставени са 15 бр. протоколи, в т.ч. 10 бр. 

протоколи от индивидуални проверки, 3 бр. протокол от КПКД, 2 бр. протокол от 

проверка на обект с КР. От извършените 16 бр. проверки, 11 бр. са планови и 5 бр. са 

извънредни. Извънплановите проверки са по сигнали – 2 бр. и 2 бр. за последващ 

контрол. 

През отчетния период са издадени са 4 предписания, срокът за изпълнение не е изтекъл. 

Проверени са 5 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 25 бр. 

източници (горивни и технологични).  

Извършени са 2 бр. проверки за текущ контрол на основание чл. 18 от Закона за защита от 

шума в околната среда (ЗЗШОС), включена към Годишен план за контролната дейност на 

РИОСВ – Плевен за 2022 г. Участие в 1 бр.експертен съвет. 

Изготвени са 7 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. 

Изготвена е и е предоставена информация за изготвяне на общинска Програма за 

намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния 

въздух по показател фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10), на основание чл. 27, ал. 1 

от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) в срока, определен в протокол от 

програмен съвет. 

Изготвени са 10 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 
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Води 

През м. август 2022 г. са извършени 13 бр. планови проверки, от които: 

            -10 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води; 

           - 1бр. планова проверка – Контролен мониторинг по Заповед № РД 1093/29.12.2021 

г. на министъра на околната среда и водите 

            -2 бр. участие в КПКЗ; 

През отчетния период са направени 4 бр. извънредни проверки, както следва: 

            -2 бр. индивидуални проверки по постъпили жалби/сигнали; 

            -2бр. последващ контрол за изпълнение на дадени предписания 

Общ брой извършени проверки – 17бр. 

При направените проверки са дадени 4 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда; изготвени са 

отговори до сигналоподателите, както и писма до други институции и стопански обекти;  

През отчетния период е съставен 1бр. АУАН на „Антарес Резорт“ ЕООД, с. Чифлик, общ. 

Троян и е направено предложение до Директора на РИОСВ – Плевен за определяне 

размера на глоба/имуществена санкция.   

През м. август са изготвени 16 броя становища/анализ по процедури ОВОС и КР 

Изготвено е 1 бр. - становище до БДДР във връзка с искане за продължаване срока на 

действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване в повърхностни води; 

В Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД) 

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

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

Експерти от направлението са изготвили информация до ИАОС и МОСВ относно: 

- Проблеми с работата с ГИСУВД 

- Докладване по Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските 

отпадъчни води (Директива за ГПСОВ). 

През отчетния период експертите от направлението са взели участие в  3бр. ДПК по 

Заповеди на РДНСК Ловеч и РДНСК Плевен, както и в 1 бр. Експертен съвет – ОУП 

Белене.  

 

КПКЗ 

Осъществени са 2бр.  планови  и 2бр. извънпланови проверки на оператори с КР. 

Изготвени са 2бр. доклади от проверки на обекти с КР и са дадени 8 бр. становища по 

процедури по ОВОС. Взето е участие в 1 бр. ДПК. Изпратени са 2 бр. писма с 

предписания на оператори с КР. Изготвени са 15 бр. писма за капацитет по Пр. №4 от 

ЗООС. Изпратен  е 1бр. план за собствен мониторинг и 1 бр. становище по актуализация 

на обект с КР в  ИАОС. Взето участие в 3 бр. проверки по ЗООС. 

 

Химикали 

През август 2022 г. са извършени общо 8 бр. проверки (7 бр. обекта), от които 3 бр. 

планови индивидуални, 3 бр. планови КПКД   и 2 бр. извънредни (във връзка с подадено 

писмо от ОД на МВР Плевен) по спазване на изискванията на законодателството по 

химикали. При проведения извънреден контрол не се констатира нарушение на 

законодателството по химикали. Проведен е контрол на 4 потребители по веригата, 1 бр. 

производител и дистрибутор съгласно определенията на Регламент REACH. Извършен е 

контрол на вещества, попадащи в Приложение 17 на регламента и по Регламент 2019/1021 

относно устойчивите органични вещества за наличие на вещества на забрана дикофлор и 

мотокси хлор  в състава на ПРЗ, не се констатира наличието им. 

През периода е осъществена 1 бр. извънредна проверка на предприятие с нисък рисков 

потенциал за отпломбиране на резервоар във връзка с издадено  решение по чл.106, ал.4 

от ЗООС за потвърждение на пълнотата и съответствието на актуализиран доклад за 
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политика за предотвратяване на големи аварии на предприятие с нисък рисков потенциал 

с оператор „Феникс ойл трейд“, гр. Русе.  

През 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 

За отчетния период експертите, извършващи контрол по управление на отпадъците, 

извършиха общо о 41 бр.  проверки, в това число: 

- 26 бр. планови индивидуални проверки и 14 бр. извънредни проверки; 

          - участие в 1 бр. планова проверка  на обект с издадено КР. 

Извънредните проверки са извършени във връзка с  3 бр.  постъпили сигнали за 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, 8 бр. последващ контрол на дадени 

предписания, 2 бр. по писма на ОД на МВР – Плевен и 1 бр. за издаване на разрешение и за 

изменение и допълнение на  ДО. 

При направените проверки са издадени общо 9 бр. предписания, от които 2 бр. са изпълнени 

и 7 бр. са с неизтекъл срок за изпълнение. 

За периода са издадени общо 14 бр. разрешения и регистрационни документи по чл.35 от 

ЗУО, в т.число откази и прекратени процедури: 

- 2 бр. за изменение и допълнение на разрешителни за дейности с отпадъци по чл. 67 

от ЗУО; 

- 4 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за третиране на отпадъци  - 1 бр. 

нов, 1 бр. отказ и 2 бр. прекратени процедури; 

- 8 бр. регистрационни по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци – 5 

бр. нови, 3 бр. по изменение и допълнение и 1 бр. прекратена процедура по 

изменение и допълнение на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за събиране 

и транспортиране на отпадъци.  
  

Утвърдени са 13 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба 2.  

В РИОСВ Плевен са представени  7 бр. доклади за основно охарактеризиране на отпадъци 

с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03; 17 01 07; 17 05 04; 17 05 06; 17 09 04, на които са 

издадени откази. 

Въведени в Excel формат са 757 идентификационни документи за транспорт на опасни 

отпадъци.  

 

Почви 

През м. август 2022 г. по компонент почви са извършен общо 5 планови проверки: 

- 4 индивидуални проверки на 3 склада и 1 площадка с Б-Б кубове за съхранение на 

негодни ПРЗ. Дадени са общо 9 предписания (3 бр. с писмо) за констатирани 

несъответствия; 

- 1 проверка по КПКЗ на обект с издадено КР. Констатирано е, че поставените в КР 

условия, касаещи компонент почви, се изпълняват. 

Във връзка с неизяснената собственост на склада за съхранение на негодни ПРЗ в с. 

Добродан, общ. Троян, е изпратено питане до МОСВ.  

Взето е участие в: 1 заседание на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие-

Ловеч и в 1 ЕЕС в РИОСВ Плевен. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени 5  вътрешни 

становища по процедури по ОВОС и ЕО. 

Поддържане на информацията за състоянието на складовете за негодни ПРЗ, която 

кметовете на 8 общини докладват ежемесечно. 

 

Превантивна дейност 
ОВОС И ЕО 
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Проведени са процедури по 8 уведомления на общини, във връзка с изграждане на 

мост, реконструкция на площад, обновяване на общински пазар, частично изменение на 

ОУП на гр.Плевен и др.  

Проведени са процедури по 6 уведомления, свързани с кандидатстване по мерки 4.2., 

4.3. от ПРСР и др. 

Проведени са процедури по постъпили уведомления за изграждане на фотоволтаични 

централи с мощност от 30 до 100 kW, за собствени нужди и продажба. 

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 133 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 8 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, 1 ДОСВ за 

Изменение на ОУП на Община Луковит и ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаичен 

парк в ПИ № 44327.26.17, 44327.25.65 и 44327.275.55,  гр. Луковит. 

Издадени са 1 становище по Екологична оценка за съгласуване на ОУП на община 

Белене, 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 решения за 

преценяване необходимостта от ЕО и 2 решения за прекратяване на процедура. 

Изготвени са общо 11 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава 

шеста на ЗООС, от тях 8 бр. ОВОС и 3 бр. по ЕО. За 110 уведомления е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС. По текущите процедури са получени 14 бр. становища, от тях 

5 бр. от БДДР, 15 бр. - РЗИ, 6 - ОД „Земеделие“ и МЗХ, 1 бр. - ИБЕИ, 1 бр. - ВиК. 

Направени са общо 5 бр. проверки, в т.ч.: 3 бр. планови проверки по условията в 

издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС и 2 бр. извънредни проверки, 

във връзка с подадени уведомления за правно действие на решения за преценка ОВОС. 

През отчетния период не са давани предписания, няма съставени АУАН. 

Взето е участие в 1 бр. ДПК за строежи: Фотоволтаична централа до 3 MW и 

Електрозахранване 20 кV, ЗРУ (трафопост) 20 кV на фотоволтаична централа до 3 MW, 

гр. Луковит. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 5 бр. планови проверки за спазване на режима, определен със заповедите за 

обявяване на ЗМ ”Шумнатица”, земл. с. Сопот, общ. Угърчин; ЗМ ”Аномир”, земл. с. 

Лесидрен, общ. Угърчин; ЗМ "Голият връх", земл. с. Сухаче, общ.Червен бряг; ЗМ 

"Дреновица", земл. с. Сухаче, общ. Червен бряг, ПЗ "Хайдушката пещера", земл. с. 

Девенци, общ. Червен бряг. В ЗМ "Голият връх" и ЗМ "Дреновица", земл. с. Сухаче, общ. 

Червен бряг, е установено, че са провеждани незаконни сечи – стари и нови, но в момента 

на проверките в района на защитените територии няма хора и техника. Ще бъдат 

предприети действия за установяване на нарушителите. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на: 

- ЗМ "Костина", земл. с. Рибарица, обл. Ловеч - по сигнал за изваждане на камъни от 

защитената територия; нарушителят е установен и ще му бъде съставен АУАН; 

- ЗМ "Либичево усое", земл. с. Върбица, Община Плевен – нарушения не са 

устянавени. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване условията в Решение ПН-65/2021 г. на 

РИОСВ-Плевен (за съгласуване на сечи в ПИ №17244.782.6 и ПИ №17244.795.4, землище 

с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч, попадащи съответно в подотдели 290 „щ1”; 

470 „п”, 289 „х2” и 289 „д3”, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП Държавно 

горско стопанство – Ловеч, 2014 г.; нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена зона BG0001014 “Карлуково”, по 

сигнал с вх. №ОИК-3-100/2022 г., че по екопътека „Искър-Панега“ има отрязани клони на 

надвисналите над реката дървета, пещера „Темна дупка“ е превърната в търговски обект. 

При проверката на място е установено, че сигналът е неоснователен - няма нарушения на 

забраните в Заповед №РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.) за 
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обявяване на ЗЗ BG0001014 “Карлуково”; не се извършва сеч и няма следи от премахване 

на дървесна и храстова растителност, а в пещера „Темна дупка“ не се извършва търговска 

дейност. 

Извършени са 9 бр. извънредни проверки на екземпляри от защитени видове (от 

Приложение №3 на ЗБР), от които: 

- 7 бр. за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове - 1 екз. 

от вида Чухал от гр. Плевен; 5 екз. от вида Бял щъркел от гр. Искър, с. Буковлък, с. 

Българене (общ. Левски), с. Староселци и с. Пещерна; 1 екземпляр от вида Таралеж от гр. 

Левски, които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане; 

- 2 бр. проверки, във връзка с писмо от Окръжна прокуратура гр. Плевен с вх. 

№5126/2022 г. на РИОСВ-Плевен за отглеждане на костенурки от вида Шипоопашата 

костенурка в с. Брестовец, общ. Плевен. Установено е отглеждане на 7 екземпляра. 

Съставен е 1 бр. АУН, а костенурките са пуснати на свобода в подходящ район. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Сив папагал-

Жако, включен в Приложение А на Регламент 338/97, находящи се в с. Сопот, общ. 

Угърчин, обл. Ловеч. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на установено ново находище на инвазивния вид 

Сосновскиев девесил (Heracleum sosnowskyi Mandenova) в парка на с. Коиловци, общ. 

Плевен. Видът е включен в Списъка на инвазивните чужди видове, които засягат 

Европейския съюз, съгласно Регламент 1143/2014. Изпратена е докладна записка до 

МОСВ за отпускане на парични средства за спиране на разпространението му. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на билкозаготвителен пункт (БЗП) в с. Александрово, 

общ. Ловеч. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка в с. Брегаре, общ. Д. Митрополия, по сигнал с вх. 

№ОИК-3-94/01.08.2022 г. за нерегистриран БЗП. Установено е, че сигналът е 

неоснователен. 

Извършена е извънредна проверка по сигнал от Сектор „Противодействие на 

икономическите престъпление (СПИП) към ОД на МВР Плевен, съвместно с други 

държавни институции от МВР и МОСВ, в ЗМ „Карабоаз“ в землище на с. Байкал – общ. 

Долна Митрополия, за незаконен добив на инертни материали в коритото на р. Дунав. 

 

Проблеми при осъществяване на контролната дейност през текущия период: 

През месец август 2022 г. не са възникнали обективни или субективни проблеми или 

причини, водещи до затруднение, отклонение или немвъзможност за осъществяване на 

контролната дейност, извършвана на територията, контролирана от РИОСВ Плевен. 

Краткотрайни затруднения възникват, обаче при отклоняване на експертен ресурс за 

извършване най-вече на непланирани проверки по жалби, сигнали или други, които се 

обезпечават с предварително одобрени средства за осъществяване на планираната 

контролна дейност. 

 

АУАН и наказателни постановления месец август 2022г. 

Съставени АУАН  през месец август 2022г. 

 

Съставен е АУАН №026/02.08.2022г. на юридическо лице от с.Чифлик, общ.Троян за 

това, че дружеството ползва воден обект като зауства отпадъчни води от експлоатацията 

на обект – хотел в повърхностните води на р. Бели Осъм без необходимото за това 

основание-липса на разрешително за заустване на отпадъчни води от хотела в  с.Чифлик 

във воден обект. Нарушение на чл.46, ал.1 т.3 ,буква"б" от Закона за водите. 

Съставен е АУАН №027/03.08.2022г. на физическо лице за това, че  като отговорник по 

предписание в КП №ОУ-ЦТ-05/14.02.2022г не е изпълнила част от предписанието - в срок 

до 01.03.2022 вкл. не е представила в РИОСВ Плевен документи, удостоверяващи 
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предадените количества отпадъци на лица с документ  по чл. 35 от ЗУО. Нарушение на 

чл. 156, ал.1 вр. с чл.120 от Закона за управление на отпадъците. 

Съставен е АУАН №028/29.08.2022г. на физическо лице за това, че отглежда в двора на 

къщата си седем живи екземпляра от защитен вид Шипоопашата костенурка /Testudo 

hermanni (*), включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното 

разнообразие. За екземплярите не са представени документи за произход, както и 

документи, указващи начина на придобиването им. Костенурките са били на различна 

възраст, с различен размер и са били във видимо добро здравословно състояние. Иззети са 

от експерти от РИОСВ-Плевен и са пуснати на свобода в подходящо за вида 

местообитание в защитена територия, обявена и с цел опазване на гореописания защитен 

вид Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni (*). Нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от 

Закона за биологичното разнообразие. 

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

НП № 010/29.07.21г на физическо лице от с.Торос, което като билкозаготвител извършва 

първична обработка на билка – 20 кг цвят липа чрез сушене, без да уведоми РИОСВ 

Плевен, че има организирана билокзаготвителен пункт на същия адрес  до започване на 

дейността по изсушаване, както и не води книга за наличните количества изсушена билка, 

която да е регистрирана в инспекцията. Нарушение по чл. 74 от ЗЛР. Размерът на 

наказанието е 100.00 лв.  

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

През месец август експертите от РИОСВ – Плевен са направили 111 проверки на 109 

обекта. От тях 61 бр. са планови проверки и 46 извънредни. Дадени са 27 

предписания. 

 

Извършена е извънредна проверка по сигнал от Сектор „Противодействие на 

икономическите престъпление (СПИП) към ОД на МВР Плевен, съвместно с други 

държавни институции от МВР и МОСВ, в ЗМ „Карабоаз“ в землище на с. Байкал – общ. 

Долна Митрополия, за незаконен добив на инертни материали в коритото на р. Дунав. 

 

Бизнеса  

- През м.август 2022 г.  са издадени 1 становище по Екологична оценка за 

съгласуване на ОУП на община Белене, 7 решения за преценяване на 

необходимостта от ОВОС, 3 решения за преценяване необходимостта от ЕО и 2 

решения за прекратяване на процедура. 

- Проведени са процедури по 8 уведомления на общини, във връзка с изграждане на 

мост, реконструкция на площад и обновяване на общински пазар, изместване на 

водопровод, частично изменение на ОУП на гр.Плевен и др. 

- През периода са получени 58 уведомления за ИП свързани с мерки за енергийна 

ефективност (изграждане на ФЕЦ), които не подлежат на процедура по реда на 

ЗООС. 

- Изготвени са общо 11 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава 

шеста на ЗООС, от тях 8 бр. ОВОС и 3 бр. по ЕО. За 110 уведомления е преценено, 

че не попадат в обхвата на ЗООС.   

 

Обществеността  
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През м. август 2022 г., в следствие 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. Изготвено и публикувано е 1 бр. 

прессъобщение до медиите. 

През месеца са постъпили и обработени 20 бр. сигнала, като 10 от тях са изпратени по 

компетентност до други държавни и общински структури. Постъпили са 2 бр. жалби, 

които са препратени за предприемане на действия по компетентност. 

 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


