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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. март 2021 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

 

За периода от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г. в деловодството на РИОСВ – Плевен се заведени 

общо 1065 бр. документи, в т.ч. 68 бр. от МОСВ и други министерства, 153 бр. от общини, 120 

бр. от държавни агенции, областни управители, областни и регионални структури, МВР, съд, 

прокуратура и др., 724 бр. от юридически и физически лица. Разпределението по видове 

преписки е както следва: 

 

За същия период от деловодството на РИОСВ – Плевен са изведени общо 548 бр. документи, 

в т.ч. 46 бр. за МОСВ и други министерства, 67 бр. за общини, 54 бр. за държавни агенции, 

областни управители, областни и регионални структури, МВР, съд, прокуратура, 381 бр. за 

юридически и физически лица, служители. Разпределението по видове преписки е както следва: 

 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

През м. март 2021 г.  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, 
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проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС). 

През същия период са издадени 159 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 месеца в РИОСВ - Плевен са постъпили 67 бр. уведомления за Горскостопански 

програми и План извлечения. 

Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за 

преценяване необходимостта от ЕО и 1 решение за прекратяване на процедура. 

Изготвени са общо 5 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС, от тях 2 бр. ОВОС и 3 бр. по ЕО. За 121 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата 

на ЗООС.   

Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Съставени 5 бр.  АУАН, от които 4 на юридическо лице и един на физическо лице. 

Издадени са три наказателни постановления за санкции в размер на 2000лв за всяко едно от 

тях. 

През месеца е влязло в сила едно НП с размер  на санкцията 1000 лв. 

 

Tекущ контрол:  

През март експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 36 проверки на 36 обекта , в 

т. ч. 27 планови проверки и 9 извънредни проверки. Съставени са 2 предписания. 

През март 2021 г. е извършена една извънредна проверка за намерен в безпомощно 

състояние екземпляр от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - Малък ястреб, намерен 

в землището на с. Йоглав, общ. Ловеч. Птицата е изпратена в Спасителен център, гр. 

Стара Загора, за лечение и отглеждане. 

Направени са 4 бр. планови проверки по документи.  

През м.март е взето участие в 3 бр. ДПК за приемане на строежи за реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища, с Възложител Община Червен бряг. 

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната 

среда, от осъществената контролна дейност: 
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През месец  март 2021 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали 

в общо 19 бр. проверки в 18 обекта в т.ч. 18 бр. по компонент „въздух“, за 1 бр. по фактор 

„изменение на климата“. Съставени са 18 бр. протоколи в т.ч. 17 бр. от индивидуални проверки и 

1 протокол от проверки в рамките на КПКД. От  описаните 19 бр. проверки, 3 бр. са 

извънпланови индивидуални проверки – една по сигнал  и 2 бр. за присъствие на СПИ. 

Издадени са  две предписания, двете са изпълнени. 

Проверени са и са оценени като съответстващи на изискванията на Наредба 6/1999г. 2  бр. 

доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 3 бр. източници (горивни и 

технологични). 

Изготвени са 10 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади и 7 бр. протоколи 

за оценка на годишни доклади за проведени СНИ на емисии във въздуха. 

Публичния регистър на инсталациите, работещи с разтворители, извършващи дейности от 

обхвата на приложение № 1 на Наредба 7/2003г. е актуализиран, заради регистрация на една нова 

инсталация. 

Утвърдени са 7 бр. планове за управление на разтворителите за 2020г. от получени 10 бр. 

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

 Ежемесечни доклади 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; 
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 Публикувана е на сайта на РИОСВ – Плевен информация за нивата на ФПЧ10 за 

предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две години. 

 Съставени и връчени са 2 бр. АУАН за нарушения на ЗЧАВ. 

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

процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

 През м. март 2021 г. е извършена една планова комплексна проверка за спазване на 

нормативни изисквания по ЗЧАВ, относно Наредба №7/2003г. и ЗОИК, относно спазване на  

разрешително за емисии на парникови газове. 

 

Акценти за месец март 2021 г.: 

 Съставени и връчени са 2 бр. актове за административни нарушения по ЗЧАВ: 

 На Кмета на Община Плевен – за непостигнато през 2020 г. намаление на нивата на ПАВ 

във фракция на ФПЧ10; 

 На собственик на обект с неподвижни източници на емисии – за непроведен собствен 

мониторинг.  

 Проведени са 11бр. планови проверки на обекти с дейности от обхвата на Наредба 

№7/2003г. Проверени са и са предложени за утвърждаване 7бр. планове за управление на 

разтворителите.   

 

Води 

През отчетния период в направлението са извършени 6 бр. индивидуални планови проверки, 

на обекти формиращи отпадъчни води. Направена е 1 извънредна проверка по писмо на МОСВ с 

вх. №1502/02.03.2021 г. При проверките е дадено 1 бр. предписание.  

През периода няма съставени АУАН. 

За отчетния период е взето е участие в: 

- Междуведомствена комисия, по Заповед на кмета на Община Долна Митрополия – 1бр. и 

- Държавна приемателна комисия за строеж – 1бр. 

Проверeни са представените протоколи от контролен и собствен мониторинг на отпадъчни 

води, за съответствието им с ИЕО определени в разрешителните за заустване и комплексните 

разрешителни. 

Стартира въвеждането на данни в Геоинформационната система за управление на водите и 

докладване /ГИСУВД/. Изготвен е доклад до МОСВ за изпълнение на Заповед № РД 

90/26.01.2021 г. на министъра на околната среда и водите. 

Проверени са представените годишни доклади от титулярите на разрешителните за 

заустване-13 бр. 

През отчетния период са изготвени 8 бр. вътрешни становища по компонент „води“, по 

процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Изготвени становища за съответствие на проекти с изискванията на чл. 127 от Закона за 

водите във връзка с изискванията за финансиране от ПУДООС – 2бр. 

Акцент в контролната дейност за м.март са:  

- 6 бр. проверки на обекти с контролен мониторинг на отпадъчни води, включени в Заповед 

№РД-970/07.12.2020 г. на МОСВ; 

 

КПКЗ 

През отчетния период не са осъществени предвидените две планови проверки на оператори с 

КР, поради внесени в РИОСВ Плевен мотивирани молби от операторите .  взето е участие в две 

извънредни проверки на оператори с КР . Приети са общо 15 ГДОС и 6 декларации за липса на 

производствена дейност на обекти с КР. Прегледана е информацията по ЕРИПЗ в 

информационната система. Дадени са 4 бр. становища по глава VI от ЗООС. 

 

Химикали 

През март 2021 г. е извършена 1 бр. извънредна КПКД проверка във връзка с писма на писма 

с вх. № 1790/ 15.03.2021 г. и 1892/18.03.2021 г. на Община Плевен  за наличие на химични 
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вещества с изтекъл срок на годност в складово помещение в гр. Плевен. При проверката е 

извършен контрол по спазване на ЗЗВВХВС на  наличните в склада годни за употреба 

лабораторни химикали. Редът и начина на съхранение отговаря на наредбата за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси и има ИЛБ за продаваните лабораторни химикали. 

За отчетния период не е  плануван контрол на съществуващите обекти Севезо на територията 

на Плевенска и Ловешка област.  

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.   

За отчетния период не е плануван контрол по прилагането на  ЗОПОЕЩ. На територията на 

РИОСВ  Плевен не са констатирани случаи на причинени екологични щети по смисъла на 

ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за прилагане на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 

6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ. Изготвени са становища по ИП/ПН от ОВОС и отчети до МОСВ по 

ЗОПОЕЩ, отчет по Национална програма за БЗР 2018-2020, становище по проект на методика за 

оценка на опасностите от големи аварии 

 

Управление на отпадъците 

През месец март 2021 г.  са извършени 3 броя извънредни проверки. В рамките на 

осъществения контрол е дадено 1 предписание  на лице, пускащо на пазара опаковани стоки. 

За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили три сигнала. За всички са предприети 

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

От извънредните проверки 1 бр. за  проверка в "Полихим-СС" ЕООД, гр. Луковит във връзка 

с издаване на Нотификация от МОСВ, 1 бр. за  извънредна проверка в "Полихим-СС" ЕООД, гр. 

Луковит във връзка с издаване на Нотификация от МОСВ и 1 бр.извънредна проверка по писмо 

на МОСВ с вх. № 1937/19.03.2021г. на лица, пускащи на пазара опаковани стоки. 

Поддържа се база данни за отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО. 

Съставен е АУАН №003/10.03.2021г. на „Еко Кълекшън“ ЕООД, гр. Плевен – за това, че не е 

изпълнило задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба 1 от 4.6.2014г. за изпращане на информация по 

електр. поща на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр по прилож. VII на 

Регламент (ЕО) №1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО; 

Съставен е АУАН №004/10.03.2021г. на „Клеърс“ ЕООД, с.Черковица – за това, че не е 

изпълнило задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба 1 от 4.6.2014г. за изпращане на информация по 

електр. поща на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр по прилож. VII на 

Регламент (ЕО) №1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО; 

Съставен е АУАН №006/16.03.2021г. на „Мед Индъстри“ ООД, гр. Белене – за това, че не е 

изпълнило задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба 1 от 4.6.2014г. за изпращане на информация по 

електр. поща на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр по прилож. VII на 

Регламент (ЕО) №1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО. 

Издадени са 11 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (1 бр. прекратяване на решение, 2 решения за 

дейности с отпадъци, 5 бр. нови регистрационни документи за транспорт, 3 броя изм. и доп. за 

транспорт) за дейности с отпадъци. Извършена е класификация на 47 отпадъка. Проверени и 

въведени в Excel формат са 331 идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци. 

Заверени са 18 бр. отчетни книги по отпадъците.  Изготвени са вътрешни становища по 

процедури по ОВОС, ЕО, КР и др. 

 

Почви 

През отчетния период – м. март 2021 г.  е взето участие в 2 комисии: 

- едно участие в комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи в ОД 

Земеделие Ловеч; 

- едно участие в състава на ДПК. 

Изготвени са 7 предписания с писма до собствениците на складове за съхранение на негодни 

и излезли от употреба ПРЗ, във връзка с планов контрол по документи. 

Изготвен е отговор до РУ МВР-Ловеч съвместно с експерт по водите, във връзка с питане за 

източници на замърсяване в землището на с. Йоглав, общ. Ловеч. 
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Работа по Доклада за околната среда за 2020 г. по компонент почви. 

Изготвен е отговор до община Ябланица, касаещ определяне на член на постоянно 

действащата комисията по Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за обезвреждане 

на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, 

регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 19 вътрешни 

становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ, като 7 от становищата са и по компонент земни 

недра. 

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 на направлението през м.март 2021 г беше процедирането в кратки 

срокове на инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с мерки за 

енергийна ефективност, закриване и рекултивация на общинско депо Никопол, ремонт и 

реконструкция на общински пътища, изграждане на детски площадки, електро, ВиК мрежи и 

други.  

Проведени са процедури по 9 уведомления на общини, във връзка с изграждане на улици, 

ремонт на общински пътища, детски площадки, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 

на населени места, изграждане на канализационни колектори и др. Продължават процедурите по 

преценяване необходимостта от ЕО на 7 бр. планове за интегрирано развитие на общини 

(ПИРО), ПООС на община Тетевен, Програма за управление на отпадъците на община Никопол 

и др. 

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 160 бр. уведомления за ИП/П/П/П, 

13 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, 1 бр. годишен доклад за прилагане на 

ОУП на Община Долни Дъбник. 

Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 бр. решения за 

преценяване на необходимостта от ЕО  и 1 решение за прекратяване на процедура. 

Изготвени са общо 5 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС, 

от тях 2 бр. по ОВОС и 3 бр. по ЕО. За 121 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС.  По текущите процедури са получени 14 бр. становища, от които 3 бр. от БДДР, 13 бр. от 

РЗИ.  

Направени са 4 планови проверки по документи. Не е направена 1 бр. проверка, предвид 

факта, че дружеството не работи и не е провело измерване на показателите за шум в околната 

среда. 

През м.март е взето участие в 3 бр. ДПК за приемане на строежи за реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища, с Възложител Община Червен бряг.  

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени територии относно спазване на режима 

на забрани, определен със Закона за защитените територии и заповедите за обявяването им: 

- ПЗ ”Карлуковски карстов комплекс с пещерите “Темната дупка”, “Проходна”, 

“Свирчовица”, “Банковица” и “Хайдушката дупка”, в землището на с. Карлуково. Установено е, 

че в пещера “Проходна” не са премахнати новите катерачни маршрути (5 бр. в „Сектор Б-източен 

вход, дясна стена“; 3 бр. в „Сектор В – входна част, дясна стена“; 1 бр. в „Сектор Ж – западен 

вход, дясна стена“), констатирани при проверка през 2020 г. в нарушение на режима на 

дейностите, определен със Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 32/2018 г.), 

неразделна част от която са общ план и индивидуални схеми на катерачни маршрути. 

Установени са и две огнища в пещера “Свирчовица”, също в нарушение на забраните в т.1-15 от 

Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ. По време на проверката е невъзможно да се установи 

кой и кога е създал новите катерачни маршрути, както и кой и кога палил огън. Собствеността на 

пещерите не е регламентирана с нормативен акт. 
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- ПЗ "Срупаница", в землищата на с. Карлуково и гр. Луковит, общ. Луковит. Установено е, 

че няма нарушения на режима на забраните, определен със зап. №535/25.09.78 г. на КОПС, ДВ 

бр. 86/1978 г. Констатирано е поставен макет на слънце върху скалите, която дейност не е 

съгласувана с РИОСВ – Плевен.  

 

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната 

среда  

През м. март е извършена планова комплексна проверка за спазване на нормативни 

изисквания по ЗЧАВ, относно Наредба №7/2003г. и ЗОИК, относно спазване на  

разрешително за емисии на парникови газове на „Балканфарма – Троян“ АД. 

Направена извънредна комплексна проверка на магазин със склад за химикали. 

Проверката е извършена по искане на община Плевен. 

 

АУАН и наказателни постановления месец март 2021г. 

 

Съставен е АУАН №003/10.03.2021г. на „Еко Кълекшън“ ЕООД, гр. Плевен – за това, че не е 

изпълнило задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба 1 от 4.6.2014г. за изпращане на информация по 

електр. поща на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр по прилож. VII на 

Регламент (ЕО) №1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО; 

Съставен е АУАН №004/10.03.2021г. на „Клеърс“ ЕООД, с.Черковица – за това, че не е 

изпълнило задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба 1 от 4.6.2014г. за изпращане на информация по 

електр. поща на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр по прилож. VII на 

Регламент (ЕО) №1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО; 

Съставен е АУАН №005/16.03.2021г. на Георг Спартански – кмет на Община Плевен  – за 

това, че не е изпълнява изискванията на чл.27, ал.6 от ЗЧАВ на територията на Община Плевен за 

календарната 2020г. При изпълнение на мерките от общинската програма не е постигнато 

намаление на средногодишното ниво на замърсител ПАВ, съгласно чл.27, ал.7 от ЗЧАВ. 

Нарушение на чл.27, ал.9 във вр. чл.27, ал.6, ал.7 и чл.42, ал.4 от ЗЧАВ; 

 

Съставен е АУАН №006/16.03.2021г. на „Мед Индъстри“ ООД, гр. Белене – за това, че не е 

изпълнило задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба ¼.6.2014г. за изпращане на информация по 

електр. поща на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр по прилож. VII на 

Регламент (ЕО) №1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО. 

Съставен е АУАН №007/16.03.2021г. на „Макролайнт” ООД, с.Калейца, за това, че не е 

провело емисионен контрол под формата на СПИ на емисиите в атмосферния въздух от 

неподвижен източник, в периода от 01.01.2019г. до 31.12.2020г. Нарушение на чл.18, т.1 във вр. 

чл.36, ал.1 от ЗЧАВ; 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

НП №003/25.03.2021г. на „Еко Кълекшън“ ЕООД, гр. Плевен – за това, че не е изпълнило 

задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба 1 от 4.6.2014г. за изпращане на информация по електр. 

поща на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр по прилож. VII на Регламент 

(ЕО) №1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 2 000 лв. 

НП №004/25.03.2021г. на „Клеърс“ ЕООД, с.Черковица – за това, че не е изпълнило 

задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба 1 от 4.6.2014г. за изпращане на информация по електр. 

поща на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр по прилож. VII на Регламент 

(ЕО) №1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 2 000 лв. 

НП №006/25.03.2021г. на „Мед Индъстри“ ООД, гр. Белене – за това, че не е изпълнило 

задължението си по чл.22, ал.4 от Н-ба ¼.6.2014г. за изпращане на информация по електр. поща 

на РИОСВ-Плевен, съдържаща копие от попълнен формуляр по прилож. VII на Регламент (ЕО) 

№1013/2006г. Нарушение на чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 2 000 лв. 

 

Влезли са в сила следните НП: 
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НП №002/24.02.2021г. на „СПРИНТ-М“ ЕООД, гр. Враца, за това, че допуска емисиите от 

работата на основното съоръжение в цеха, да се изпускат в атмосферата неорганизирано. Не е 

осигурило извеждане на изходните газове, носители на прахови емисии с изпускащо устройство 

/комин/. Нарушение на чл.11, ал.1 и ал.2 във вр. чл.35 от ЗЧАВ. Размерът на наказанието е 1 000 

лв. 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, 

бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

Извършени са: 

 27 планови проверки и 9 извънредни проверки на 36 обекта; 

 Съставени 5 бр.  АУАН, от които 4 на юридическо лице и един на физическо лице. 

 Издадени са три наказателни постановления за санкции в размер на 2000лв за всяко едно от 

тях. 

 През месеца е влязло в сила едно НП с размер  на санкцията 1000 лв. 

 

Бизнеса  

За периода са издадени 4 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 бр. 

решения за преценяване на необходимостта от ЕО и 1 решение за прекратяване на процедура. 

Проведени са процедури по 9 уведомления на общини, във връзка със закриване и 

рекултивация на общинско депо Никопол, изграждане на улици, ремонт на общински пътища, 

детски площадки, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на населени места, 

изграждане на канализационни колектори и др.  

През м.март са постъпили 71 уведомления за ИП свързани с мерки за енергийна ефективност 

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

Изготвени са общо 5 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС, 

от тях 2 бр. по ОВОС и 3 бр. по ЕО. За 121 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС. 

 

Обществеността  

- През отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване и 

увреждане на компоненти на околната среда. 

- Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 

провежданите политики, РИОСВ-Плевен запазва прозрачността на дейността си пред 

обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет страницата на РИОСВ Плевен са 

публикувани  предприетите действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна 

поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през 

предходните месеци. Изготвени са и публикувани на страницата на РИОСВ – Плевен 2 

прессъобщения и информации за потребление на гражданите. 

- За месец март  са постъпили и обработени 6 бр. сигнали, като за всички са предприети 

необходимите действия в срок, в т. число 5 от тях са препратени за решаване по компетентност 

на съответните общински администрации. 

- По случай Световният ден на водата 22 март са публикувани  материали на интернет 

страницата  на РИОСВ - Плевен. 

 

 

Приложение – таблична част. 


