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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. Декември 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. декември са постановени 15 бр. Решения: 14 бр. по чл. 18 и 1 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 116 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. декември в РИОСВ - Плевен са постъпили 30 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения за сеч. 

- Издадени са 18 решения, в т.ч.: 8 бр. решения за преценяване необходимостта от 

ОВОС, 8 бр. решения за преценяване необходимостта от ЕО, 2 решения за 

прекратяване на процедури. 

- Изготвени са общо 6 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.число 5 бр. по ОВОС и 1 бр. по ЕО).  

- За 77 бр. уведомления за ИП е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

- Проведени са консултации, изготвени са информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени видове (от Приложение №3 на 

ЗБР) - за намерени в безпомощно състояние Горска улулица (от с. Добревци, общ. 

Ябланица) и дневна граблива птица (от гр. Червен бряг, обл. Плевен), които са изпратена за 

лечение съответно в Спасителен център-Стара Загора и в клиника "Добро хрумване", гр. 

София. 

В изпълнение на Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021 г., през 

месец декември са направени 25 бр. проверки по документи.   

 

Извънредни проверки: 

През декември 2021 г. от експертите са направени общо 17 извънредни проверки по 

ЗЧАВ,  ЗУО, ЗБР, и ЗООС, в това число 3 проверки за последващ контрол и 4 по сигнали. 

 

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  декември 2020 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо10 бр. проверки (9 бр. по компонент „въздух”, 1 проверка по 

фактор „шум”) в  9 бр. обекти. Съставени са 9 бр. протоколи, в т.ч. 8 бр. протоколи от 

индивидуални проверки и 1 проверка на обект с КР. От извършените 10 бр. проверки, 8 бр. 

са планови и 2 бр. са извънредни, в т.ч.:  

 1 проверка за присъствие на СПИ;  
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 1 проверка по санкция (налагане на текуща санкция).  

През отчетния период е издадено едно предписание. 

Проверени са 7 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 18 бр. 

източници (горивни и технологични) и 1 бр. протокол от контролен мониторинг на СГИ. 

Извършен е анализ на резултатите от провеждан ежемесечен мониторинг на емисиите 

от 12 бр. газови кладенци на регионални депа за неопасни отпадъци – Луковите и Троян. 

Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени 

СНИ на емисии на „Златна Панега Цимент“ АД и „Топлофикация – Плевен“ ЕАД.  

През отчетния период публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с 

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

връзка с регистрация на 1бр. нова инсталация. 

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 3 бр. Екологични експертни съвета към 

РИОСВ – Плевен. 

Проверени са 3 бр. протоколи от собствени и контролни измервания на показатели за 

шум в околната среда, изготвени са писма със заключения. Не са установени превишения 

на приложимите гранични стойности. 

Изготвени са 5 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

 

Води 

През м. декември са извършени/ взето е участие в общо 10 бр. проверки, от които     2 

бр. индивидуални планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води, включени в 

списъка за 2021г., утвърден със Заповед №РД-970/07.12.2020 г. на Министъра на околната 

среда и водите, участие в 2 бр. планови проверки на инсталации с комплексно 

разрешително, направени са 6 бр. извънредни проверки. Извънредните проверки са за 

налагане на текуща санкции - 1 бр., за спиране на текуща санкция – 1бр., за отмяна на 

текуща санкция – 1бр., за пломбиране на авариен савак – 2 бр. и по постъпил сигнал – 1бр.  

При направените проверки са дадени 1бр. предписание за привеждане на обектите в 

съответствие с приложимите нормативни документи по околна среда. През отчетния 

период е съставен 1 брой АУАН на Община Тетевен за неизпълнение на условие в 

разрешително за заустване на отпадъчни води от ПСОВ с. Глогово. Направени са 1бр. 

предложения до Директора на РИОСВ за налагане на текуща санкция на „ВиК“ ЕООД гр. 

Плевен, 1бр. предложение за отмяна на наложена текуща санкция на „Кондов 

Екопродукция“ ЕООД и 1 бр. предложение за спиране на текуща санкция на „Астарта“ 

ООД. 

През м.декември е взето участие в 4 бр. ДПК  

Протоколите от контролния и собствен мониторинг на отпадъчни води са 

анализирани за съответствието им с определените в разрешителните за заустване ИЕО и 

регулярно се въвеждат в ГИСУВД. 

Изготвени са становища по: процедури по ОВОС, представени планове за собствен 

мониторинг по издадено КР.  

Акцент в контролната дейност на направление „води“ за м.декември е: 

- Извършване на извънредни проверки за налагане, отмяна и спиране на текущи 

санкции. 

- Извършване на контролен мониторинг на обекти формиращи отпадъчни води 
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КПКЗ 

През отчетния период е осъществена една  планова  проверка на оператор с КР. 

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

Изпратено е предписание до всички оператори с КР във връзка със задължитено 

докладване по ЕРИПЗ. 

 

Химикали и Екощети 

 През декември 2021 г. е извършена 1 бр. планова проверка по спазване на 

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

оценка по ЕЩ. 

 Във връзка с провеждането на девети координиран европейски проект (REF-9) на 

Форума на ECHA за контрол на задълженията за разрешаване съгласно Регламент REACH е 

попълнен и изпратен на МОСВ въпросник по прилагането на проекта. В рамките на проекта 

е проведен контрол на 1 бр. вещество, предмет на разрешаване от приложение XІV на 

Регламент REACH. При извършения контрол не е констатирано нарушение по чл. 56 на 

Регламента, провереното дружество не извършва пускане на пазара и/или употреба на 

веществото след датата на забрана. За отчетния период са изготвени доклади от КПКД, 

становища по процедури по ПН от ОВОС и 99б от ЗООС на предприятия с класификация с 

нисък рисков потенциал.  

 

Управление на отпадъците 

През месец декември 2021 г. са извършени 24 проверки, в т.ч. 18 планови проверки и 

6 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 6 предписания за 

привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. От 

извършените проверки, 1 са комплексна проверка по повече от един компонент или фактор 

на околната среда (КПКД). Взето е участие в 2 бр. проверка на условия в  КР. 

За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили два сигнала. Предприети съответните 

действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност.   

От плановите проверки 13 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 от 

ЗУО за осъществяване контрол по чл. 113 от ЗУО; 1 проверка по наредбата за заплащане на 

продуктови такси; 1 на общински план за управление на отпадъците. От извънредните 

проверки 1 бр. са последващ контрол по дадено предписание, 2 бр. по сигнали,  2 бр. по 

заповед на министъра, 1 бр. по изпълнение на условия поставени в решение и 1 бр. по 

дадено предписание.  

За периода са издадени общо 5 броя разрешения и регистрационни документи по чл. 

35 от Закона за управление на отпадъци (ЗУО), в т. число: 

- 1 брой решения за третиране на отпадъци 

- 1 брой решения за изменение и допълнение на разрешително за дейности с отпадъци 

по чл. 67 от ЗУО 

- 2 броя решения за изменение и допълнение на регистрационен документ по чл. 78 от 

ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци; 

- 1 брой решение за издаване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за 

събиране и транспортиране на отпадъци; 

Извършена е класификация на 17 отпадъка на 10 фирми-генератори. Изготвен е 1 бр. 

становище по доклад от основно охарактеризиране на отпадъците. Проверени и въведени в 

Excel формат са 185 идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци.  

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

Съставени са 3 бр. АУАН – 1 бр. за неизпълнение на ПАМ, 1 бр. за предаване на 

отпадъци на лице без наличие на документ по чл. 35 и 1 бр. за неизпълнение на 

задълженията по чл. 22, ал. 4 от Наредба №1 от 04.06.2014г. 

 

Почви 
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През м. декември 2021 г. е извършена 1 извънредна проверка на склад за съхранение 

на негодни ПРЗ в с. Крушуна, общ. Летница, която е последващ контрол по изпълнение на 

дадени предписания. Констатирано е, че едно от двете предписания, касаещо ремонт на 

покрива, не е изпълнено. Отново е дадено едно предписание за ремонт на покрива на 

склада, а на собственика на склада ще бъде съставен АУАН за неизпълнение на 

предписанието. 

Взето е участие в 1 ДПК. 

Във връзка с изпълнение на програмата за почвен мониторинг – ІІІ ниво – локални 

почвени замърсявания - 2021 г., в ИАОС и в МОСВ е изпратена обобщена информация за 

складовете и Б-Б кубовете, находящи се на територията на РИОСВ Плевен (Плевенска и 

Ловешка области). 

Изготвен е отговор до МОСВ относно извършени дейности по компетентност във 

връзка с Годишен доклад за извършените дейности, касаещи изпълнението на Решение № 

313 от 9 април 2021 година на Министерския съвет за одобряване на План за контрол и 

предотвратяване разпространението на заболяването Aфриканска чума по свинете в 

Република България за периода 2021 – 2023 г. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 10 

вътрешни становища по процедури по ОВОС и ЕО, 1 от които е и по компонент Земни 

недра. 

Поддържане на информацията, която повечето общините докладват ежемесечно за 

състоянието на складовете за негодни ПРЗ. 

 

Превантивна дейност 
ОВОС И ЕО 

През м.декември са процедирани в най-кратки срокове инвестиционни предложения, 

планове и програми (ИП/П/П) на физически и юридически лица свързани с изграждане на 

производствени предприятия, модернизиране на животновъдни обекти, обособяване на 

площадки за съхранение и третиране на отпадъци, финансиране на мерки за енергийна 

ефективност, мерки по ПРСР, ремонт на общински сгради и недвижими културни ценности 

по искане на общини и други. Изготвени са вътрешни становища по 17 бр. уведомления на 

физически и юридически лица във връзка с мерки от ПРСР (подмерки 4.2, 6.3, 6.4), 4 бр. по 

уведомления на общини и др. 

През отчетния период в направлението са постъпили общо 93 бр. уведомления за ИП, 

П/П, 4 бр. искане за преценяване необходимостта от ОВОС и 1 бр. искане за преценяване 

необходимостта от ЕО за Общинска програма за управление на отпадъците на Община 

Долна Митрополия 2021-2028 г. 

Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 8 

решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 2 решения за 

прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО. 

Изготвени са 6 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС (в т.число 5 бр. за ОВОС и 1 бр. за ЕО). От постъпилите 93 уведомления за 

инвестиционни предложения, планове и програми за 77 броя е преценено, че не попадат в 

обхвата на ЗООС.  

При проведените през отчетния период процедури са получени общо 14 становища, 

от които 3 бр. от БДДР, 1 бр. от ИАОС, 1 бр. от РД “ПБЗН“, 2 бр. становища на ОД 

„Земеделие“ Плевен и 7 бр. становища от РЗИ (от РЗИ Плевен - 2 бр., РЗИ Ловеч - 5 бр.). 

Продължава процедурата по задължителна ЕО на ОУП на Община Белене.  

През периода са направени 25 бр. планови проверки по документи, от които 13 

проверки за изпълнение на условия в Решения по ОВОС и решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС, и 12 бр. проверки във връзка с издадени Становища по ЕО, 

предвидени в Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021 г.   
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Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Община Плевен, за изпълнение на 

предписание от Констативен протокол № БР-ХП-41/28.08.2019 г. на РИОСВ Плевен за 

залесяване на подотдел 270-11, попадащ в ЗМ “Кайлъка“, гр. Плевен и защитени зони 

BG0000240 "Студенец". Предписанието не е изпълнено. Ще бъдат предприети 

необходимите действия. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени видове (от Приложение №3 на 

ЗБР) - за намерени в безпомощно състояние Горска улулица (от с. Добревци, общ. 

Ябланица) и дневна граблива птица (от гр. Червен бряг, обл. Плевен), които са изпратена за 

лечение съответно в Спасителен център-Стара Загора и в клиника "Добро хрумване", гр. 

София. 

 

Извършена е 1 бр. извънредно проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен, по сигнал 

с вх. №ОИК-3-125/09.12.2020 г. на РИОСВ-Плевен за лоши условия, при които се 

отглеждат животните. При проверката е установено, че сигналът е неосноветелен. 

 

Във връзка с писма на МОСВ с вх. № 4823/26.08.2020 г. и вх. № 4823/1/10.09.2020 г. 

на РИОСВ – Плевен относно провеждане на международната операция "Thunder 2020" на 

Международната организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ и Световната 

митническа организация е извършена извънредна проверка през месец октомври в Bazar.bg 

за продажба на екземпляри от видовете Червеношапчест папагал и Зеленобуза зеленка в 

нарушение на разпоредбата на чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕО) №338/97. След установяване 

самоличността на нарушителя през м. декември е съставен 1 бр. АУАН за предлагане за 

продажба на екземплярите, които нямат документи, доказващи законния им произход и 

такива, указващи начина на придобиването им. 

 

АУАН и наказателни постановления месец декември 2021 г. 

 

Съставен е АУАН № 020/06.12.2021 г. срещу „Феникс Плевен“ ЕООД гр.София - за 

неспазване на принудителна административна мярка по чл.127, т.2 от ЗУО, издадена със 

заповед № РД-0359/06.08.2021г на директора на РИОСВ Плевен. Нарушение по чл. 150, 

ал.4, предл. І-во във вр с чл.127, т.2 от ЗУО.   

Съставен е АУАН № 021/14.12.2021 г. срещу „Метаком СЛЗ Инвест “АД, за това ,че 

на 29.10.2021г в гр.Плевен дружеството е предало за транспортиране и депониране 

образуван отпадък от третиране с код 10 09 08 - леярски сърца, матрици и пресформи в 

количество от 418,28 т. на „Техноком“ ООД гр.Плевен, което дружество не притежава 

документ по чл.35 от ЗУО за дейности  площадка за горепосочения вид отпадък. 

Нарушение на чл.8, ал.1 във вр с чл.136, ал.2, т.9 от ЗУО.    

Съставен е АУАН № 022/17.12.2021 г. на „Клеърс“ ЕООД - за това, че е нарушил 

чл.22, ал.4 от Наредба № 1 от 04.06.2014г за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри във 

вр. с чл. 135, ал.1, т.1 от ЗУО. 

 

Издадени наказателни постановления през месец декември 2021 г: 

 

Издадено е НП № 008/22.12.2021 г. срещу „Метаком СЛЗ Инвест“ АД от гр.Плевен  

по АУАН № 008/24.02.2020 г- за това, че в периода от 01.11.2019 г до 24.01.20 г, 

дружеството не е  водило отчетност за отпадъците съгл. изискванията на чл. 44, ал.2 във вр 

с ал.1 от ЗУО. Нарушение на чл.44, ал.1 и 2 във вр с чл.135,ал.1 т.1  от ЗУО. Размерът на 

глобата е 2000 лв. 
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Издадено е НП № 015/22.12.2021 г. срещу „Слънчев дар“ АД от гр.Варна  по АУАН № 

015/16.03.2020г - за това, че дружеството чрез своя представляващ С.Дичевски – 

изпълнителен директор е в неизпълнение на предписание по т.2 от КП  № КПКД-

52/06.11.19г, дадено на основание чл.120 от ЗУО със срок на изпълнение -05.01.2020г. 

Нарушение на чл. 156, ал.1 предл. 2 от ЗУО. Размерът на глобата е 7000 лв. 

Издадено е НП № 013/16.12.2021 г. срещу физическо лице от с.Ореховица  по АУАН 

№ 013/04.10.2021г - за това на 20.01.21г в с.Брест, Община Гулянци е изкупувал и 

транспортирал ОЧЦМ от битов характер и ИУЕЕО, всичко с общо тегло от 161,45 кг 

метали и 6.300 кг отпадъчна мед, без да притежава разрешение за дейности с отпадъци, 

издадено по реда на чл.67 от ЗУО. Нарушение на чл. 35, ал.1, т.1 във вр с чл. 133, ал.3, т.3 

от ЗУО. Размерът на глобата е 1400 лв. 

 

Наказателни постановления, влезли в сила през месец декември 2021г: 

 

Наказателно постановление № 006/25.03.2021 г срещу „Мед  Индърстри“ ООД 

гр.Белене, представлявано от своя управител е в неизпълнение на задължение по чл.22, ал.4 

от Наредба № 1 от 04.06.14г  за реда и образците ,по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, във вр. с чл.135,ал.1 т.1 от ЗУО. Постановлението е влязло в 

сила на 03.12.2021 г .  

 

Издадени НП  и НП за налагане на текущи/еднократни санкции: 

 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-127-4/14.12.2021г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „Рафинерия Плама”АД,  гр.Пловдив, (за 

обект рафинерия за минерални масла и газове в гр.Плевен). Нарушението е за изпускане на 

отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на 

индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в комплексното 

разрешителното, издадено но дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 102,00 

лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. Протоколите от лабораторни изпитвания са 

получени в РИОСВ-Плевен с вх.№5890 от 28.10.2021г. Констативният протокол за 

установяване на замърсяването №В-С-ПП-74 от 10.11.2021г. 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.№ 5890(3)/22.11.2021г. на РИОСВ-Плевен) 

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

наредба. Наказателното постановление №И-9-127-4/14.12.2021г. на директора на РИОСВ-

Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№5890(4)/14.12.2021г. 
 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-120-8/15.12.2021г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща  санкция  на „РАСТИТЕЛНИ МАСЛА” ЕООД,  

гр.Плевен (цех за преработка на слънчоглед и рафиниране на олио).  

При работа на парен котел ПКМ-1,5, № 00290 – обект на дружеството, от комина му 

се изпускат работни газови потоци, съдържащи въглероден оксид (СО) с концентрация, 

превишаваща нормите за допустими емисии съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 

27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата 

от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, а именно: 

При норма за допустими емисии (НДЕ) за СО 250 mg/Nm
3
  е установена измерена и 

приведена стойност 2897,6 mg/Nm
3
;  при норма за допустими емисии (НДЕ) за прах 150 

mg/Nm
3
  е установена измерена и приведена стойност 539,57 mg/Nm

3
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Размерът на текущата санкция е 134,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС. 

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен с вх.№5961 от 

11.11.2021г.  Констативният протокол за установяване на замърсяването №ВХ-С-РИ-35 от 

25.11.2021г. 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.№ 

5961/25.11.2021г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по 

чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното постановление №И-9-120-

8/15.12.2021г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, 

на която е издадено НП - с изх.№5961(6)/15.12.2021г. 

 

Околната среда  

През месец декември експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 67 проверки на 67 

обекта в т. ч. 50 планови проверки и 17 извънредни проверки. Дадени са 12 предписания. 

 

Бизнеса  

- Издадени са 8 Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, 8 Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 2 бр. 

решения за прекратяване на процедура. 

- Постъпили са 5 уведомления на общини във връзка с ремонт на общински 

сгради, недвижими културни ценности, частично изменение на ОУП на общини 

Летница и Белене. 

- Изготвени са общо 6 бр. писма с указания за провеждане на процедури по 

глава шеста на ЗООС (в т.число 5 бр. по ОВОС и 1 бр. по ЕО).  По 77 бр. 

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

 

През месец декември са направени 25 бр. проверки по документи, с което е изпълнен 

Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021 г. 

 

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. 

- През месец август са постъпили и обработени 24 бр. сигнала и 1 бр. жалба. 

- Изготвени са и публикувани на страницата на РИОСВ – Плевен 2 

прессъобщения. 

- По повод коледните и новогодишни празници, коледарчета от ДГ „ Щастливо 

детство“ посетиха РИОСВ- Плевен. 

 

 

Приложение – таблична част. 


