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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

за месец ноември 2016 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и ре-

зултати от извършената контролна дейност: 

През месец ноември са извършени 77 проверки на 72 обекта, в т.ч. 57 планови и 20 

извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 32 предписания за 

привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 

15 при планови проверки и 17 при извънредни. От извършените проверки, 10 са комплек-

сни, в.т. 3 - на обекти с издадено комплексно разрешително и 7 - комплексни проверки по 

повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД) При комплексните про-

верки са дадени 14 предписания. 

За констатирани административни нарушения, през месец ноември 2016 г. са със-

тавени 2 АУАН. Издадено е едно наказателно постановление. Влезли в сила са две нака-

зателни постановления.  

Издадена е 1 заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на ат-

мосферния въздух. 

Издадени са 2 наказателни постановления за налагане на текуща санкция за замър-

сяване на атмосферния въздух. 

Издадена е 1 заповед за спиране на текуща санкция за замърсяване на воден обект. 
 

През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 300 лв. от 

две физически лица. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер на 90 лв. 

Суми в размер на 1356,74 лв., събрани в предходен период, са разпределени и преведени 

на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общи-

ните, получили приходи от наложените санкции са: община Троян (1318,34 лв.), община 

Тетевен (11,20 лв.) и община Плевен (27,20 лв.). 
 

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили шест сигнала и шест жалби. За всич-

ките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 

компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са основателни, един не-

основателен, един препратен по компетентност и по два предстои проверка. 
 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дей-

ност; 

Засилен превантивен контрол: 

− Проведено е заседание на Експертен екологичен съвет при РИОСВ – Плевен по 

Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на Община Никопол. Въз 

основа на решението на съвета за приемане на Доклада за ЕО, е постановено 1 Становище 

по ЕО, с което се съгласува ОУП на Община Никопол; 

− Участие в експертен екологичен съвет при Община Долна Митрополия за разглеж-

дане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Долна Митрополия; 

− Актуализиране на база данни за състоянието на бензиностанциите на територията, 

контролирана от РИОСВ Плевен и съответствието им към Етап ІІ, съгласно Наредба №16; 

− На основание Заповед №РД-627/02.11.2016 г. на МОСВ, през периода е подготвена 

информация за БДДР, относно инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на 

приоритетни вещества на територията на РИОСВ Плевен;  

− Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеде-

лие - Ловеч; 
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− Както всеки месец и през м. ноември, в РИОСВ - Плевен са постъпили голям брой 

(92) уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения 

за сечи в държавни, общински и частни гори. 

 

Tекущ контрол:  

− Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност: През отчетния пе-

риод са извършени 3 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни, в. т.ч 

проверки на нововъведено регионално депо за отпадъци и 2 инсталации, извършващи 

оползотворяване на отпадъци. 7 обекта са проверени по повече от един компонент или 

фактор на околната среда. При проверките са дадени 14 предписания;  

− Извършена е извънредна проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-68/14.11.2016 г. на РИ-

ОСВ-Плевен за изложени на публично място в механа в с. Чифлик, общ. Троян, препари-

рани екземпляри от защитени видове, включени в Приложение №3 на ЗБР (Голяма бяла 

чапла и Обикновен мишелов). Предприети са действия за налагане на санкция за адми-

нистративно нарушение по Закона за биологичното разнообразие; 

− Засилен контрол по спазване на условията в издадени разрешителни документи, от 

които: 3 - на обекти с разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден 

обект и 14 - на обекти с документ по чл.35 от ЗУО. 
 

Засилен последващ контрол:  

През отчетни период са извършени 5 проверки за осъществяване на последващ 

контрол по дадени предписания: 

− Констатирано е, че е преустановено изпускането на отпадъчни води от къща за гос-

ти, стопанисвана от „Елоди холидейз“ ООД в уличната канавка за повърхностни води;  

− Установено е, че са почистени констатираните през предходен период локални за-

мърсявания с отпадъци в землищата на с. Борима и с. Старо село;  

− Изпълнено е предписание, дадено на Феникс ДННД ЕООД за предаване на налич-

ните на площадката в гр. Ябланица отпадъци на лице с документ по чл.35 от ЗУО във 

връзка със заявление от дружеството за прекратяване на дейност с ОЧЦМ;  

− Извършени са проверки във връзка с жалба, касаеща изпускане на отпадъчни води, 

примесени с торов отпад от ферма за угояване на патици мюлари. При първата проверка 

са дадени предписания за привеждане в съответствие с екологичното законодателство. 

При втората проверка, която е  последващ контрол за изпълнение на предписанията, е 

констатирано, че са предприети действия по изпълнение на същите, като са дадени нови 

предписания. 
 

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

от осъществената контролна дейност: 
 

Атмосферен въздух  

През месец ноември 2016 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извърши-

ли/участвали в общо 27 проверки (24 по компонент „въздух” и 3 проверки по фактор 

„шум”) в 23 обекта. Съставени са 24 протокола, в т.ч.:  

− 18 протокола от индивидуални проверки;  

− 3 протокола от проверки в рамките на комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда;  

− 3 протокола от комплексни проверки на обекти с издадени КР по компонент „въз-

дух” и фактор „шум”. 

Три от плановите проверки са по спазване изискванията на Закона за ограничаване 

изменението на климата. 
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От извършените 27 проверки, 25 са планови и 2 са извънредни. Извънредните про-

верки са по сигнал и за налагане на санкция, на базата на протокол от контролно измерва-

не. 

При проверките са издадени три предписания, едното е изпълнено, другите две са с 

неизтекъл срок на изпълнение. Две от предписанията са за провеждане на СПИ с цел до-

казване на съответствие с приложима НДЕ, а третото е за представяне на информация по 

спазване на условие в комплексно разрешително, част „Атмосферен въздух“. 

Съставен e и връчен АУАН по Закона за защита от шума в околната среда – за пре-

вишени гранични нива на шум от дейността на промишлен източник – предприятие за 

производство на дървесни пелети в Община Тетевен. 

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

СНИ на емисии. 

Проверени са 13 доклада за проведени СПИ на емисии на замърсители от 30 източ-

ника и 2 протокола от контролни измервания. За 2 източника са установени превишения 

на съответните норми за допустими емисии. 

Изготвени са 2 предложения, съответно за налагане и за намаляване на текущи сан-

кции, по чл. 69 от ЗООС. 

Изготвени са 12 вътрешни становища по процедури на ОВОС и ЕО, поставени са 

мотивирани условия по компонент „въздух” и фактор „шум”; 

Взето е участие по компонент „въздух” и фактор „шум” в заседание на Екологичен 

експертен съвет на РИОСВ – Плевен. 

Извършен е анализ на резултатите за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10 и е 

изготвен доклад за предходния месец. 

Изготвена и публикувана на сайта на РИОСВ е информация за нивата на ФПЧ10 през 

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

Актуализирана е базата данни за състоянието на бензиностанциите на територията, 

контролирана от РИОСВ Плевен и съответствието им към Етап ІІ, съгласно Наредба №16. 

Взето е участие в 3 Държавни приемателни комисии. 

 

Води 

През м.ноември са направени общо 5 планови проверки, от които 2 индивидуални 

проверки на обекти, формиращи отпадъчни води и участие в 3 проверки на инсталации с 

комплексно разрешително. При проверките са взети водни проби от един обект, подле-

жащ на контролен мониторинг за изпитване от РЛ Плевен.  

Експертите от направлението са направили 4 извънредни проверки, от които 2 ин-

дивидуални и участие в 2 извънредни комплексни проверки по контролната дейност. Из-

вънредните проверки са за констатиране на административно нарушение и съставяне на 

АУАН - 1 бр., проверка по жалба във връзка с дейността на птицеферма с.Умаревци - 1 

бр., последващ контрол за изпълнение на дадени предписания - 2 броя.  

При направените проверки са дадени общо 4 предписания за привеждане на обек-

тите в съответствие с нормативните изисквания по околна среда. За установени превише-

ния на ИЕО, определени в разрешителното за заустване на Пелтина АД, е съставен АУАН 

по Закона за водите. Не са налагани санкции по реда на Наредбата за вида, размера и реда 

за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допус-

тимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.  

На основание Заповед №РД-627/02.11.2016 г. на МОСВ през периода е подготвена 

информация за БДДР, относно инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на 

приоритетни вещества на територията на РИОСВ Плевен. Изготвено е становище до 

БДДР по процедура за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за 

заустване на отпадъчни води от ПСОВ Ябланица. Експертите от направлението са участ-

вали ЕЕС за ЕО на ОУП на Община Никопол. 
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Почви 

През м. ноември 2016 г. са извършени 2 планови проверки, при които не е конста-

тирано замърсяване на почви. Взето е участие в 2 извънредни комплексни проверки 

(КПКД) по жалба, касаеща изпускане на отпадъчни води, примесени с торов отпад от 

ферма за угояване на патици мюлари. При първата проверка са дадени предписания за 

привеждане в съответствие с екологичното законодателства. При втората проверка, която 

е  последващ контрол за изпълнение на предписанията, е констатирано, че са предприети 

действия по изпълнение на същите, като са дадени нови предписания. 

Взето е участие в: 

− 3 планови проверки на минни обекти с издадени решение по ОВОС или с преценка 

за необходимостта от ОВОС. Не е констатирано неизпълнение на условия, касаещи ком-

поненти почви и земни недра; 

−  1 планова проверка на обект с издадено комплексно разрешително. Констатирано 

е, че условията от КР, касаещи компонент почви, са изпълнени; 

− 1 Екологичен експертен съвет в РИОСВ-Плевен; 

− 1 заседание на комисията по  чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие - Ловеч. 
 

Биологично разнообразие и НЕМ 

През м. ноември е осъществена следната дейност с отношение към биологичното 

разнообразие и НЕМ: 

− Извършена е извънредна проверка в защитена местност „Кайлъка“ във връзка със 

съгласувана от РИОСВ – Плевен сеч на изсъхнали и опасни дървета. Установено е, че има 

премахнати и дървета, чието отсичане не е съгласувано. След установяване на датата и 

извършителят на сечта на тези дървета, ще бъдат предприети действия за налагане на 

глоба/санкция за административно нарушение по Закона за защитените територии; 

− Извършена е извънредна проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-68/14.11.2016 г. на РИ-

ОСВ-Плевен за изложени на публично място в механа в с. Чифлик, общ. Троян, препари-

рани екземпляри от защитени видове, включени в Приложение №3 на ЗБР (Голяма бяла 

чапла и Обикновен мишелов). Предприети са действия за налагане на санкция за адми-

нистративно нарушение по Закона за биологичното разнообразие; 

− Извършена е планова проверка на Регионален исторически музей - Направление 

„Природа“- гр. Плевен. Нарушения не са установени; 

− През м. ноември в РИОСВ - Плевен са постъпили 92 уведомления за Горскостопан-

ски програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и 

частни гори. 

− Постановени са 34 Решения по чл. 18 от Наредбата за условията и реда за извърш-

ване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни пред-

ложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС); 

− Издадени са 130 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; 

− Направени са проверки за местоположението на над 2000 поземлени имота спрямо 

границите на защитени зони, свързано с финансиране по подмярка 4.1. от ПРСР 2014-

2020 г. 

 

Отпадъци  

През отчетния период са извършени 25 индивидуални проверки на 25 обекта, от 

които 14 планови и 11 извънредни.  

От извършените планови проверки,  

− 12 са за осъществяване на контрол по изпълнение на условия в издадени разреши-

телни и регистрационни документи; 



 

5 

 

− 3 са по спазване на изискванията на наредбите, касаещи управлението на масово 

разпространени отпадъци. 

От извършените извънредни проверки,  

− 5 са на членове на организации по оползотворяване на МРО в изпълнение нарежда-

не на МОСВ. Констатирано е, че две от фирмите не са осъществявали дейност в проверя-

вания период, а останалите са заплатили дължимите продуктови такси в ПУДООС;  

− 2 са във връзка с подадени заявления за издаване на разрешения за дейности с от-

падъци. Проверявано е съответствието на подадената в заявленията информация с обста-

новката на място; 

− 3 са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания. Установено е, 

че са почистени констатираните през предходен период локални замърсявания с отпадъци 

в землищата на с. Борима и с. Старо село, както и че са предадени наличните отпадъци на 

лице с документ по чл.35 от ЗУО във връзка със заявление за прекратяване на дейност с 

ОЧЦМ от едно юридическо лице,  

− 1 е по постъпила жалба за формиране на незаконно сметище на територията на гр. 

Плевен. При извършване на проверката е констатирано, че жалбата е основателна. Дадени 

са предписания за почистването на отпадъците, предприемане на мерки за недопускане 

формирането на замърсявания с отпадъци и уведомяване на РИОСВ Плевен в срок до 

24.12.2016 г. Предстои проверка на място за осъществяване на последващ контрол.  

Взето е участие и в 7 комплексни проверки, от които:  

− 3 - на обекти с издадено комплексно разрешително, в т.ч. въведеното в редовна ек-

сплоатация ново Регионално депо Плевен и фирми, извършващи рециклиране на стъкле-

ни и алуминиеви отпадъци; 

− 4 - по повече от един компонент или фактор на околната среда. По фактор отпадъци 

е проверявано изпълнението на условия в издадени документи по чл.35 от ЗУО на 2 лица 

и изпълнение на задълженията по наредбите за МРО. При проверките са дадени 2 пред-

писания. 

Участвано е в комисия за приемане на междинен етап от изпълнението на техни-

ческата рекултивация съгласно проекта „Закриване и рекултивация на старо градско сме-

тище, гр.Ловеч“, финансиран от ПУДООС. 

Взето е участие в 13 комисии за отчитане реализирани проекти от НК „Чиста 

околна среда“, финансирани от ПУДООС. Издадени са 2 решения за предоставяне средс-

тва, натрупани от отчисленията по чл.64 от ЗУО на община Плевен и община Никопол. 

Издадени са 2 разрешителни и 3 регистрационни документа по реда на чл.35 от 

ЗУО. Извършена е класификация на 54 отпадъка на 11 фирми-генератори. Изготвени са 6 

становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъци. Проверени и въведени в 

Excel формат са 40 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заве-

рени са 13 отчетни книги по отпадъците на 11 оператора. 

Взето е участие в 1 ДПК за строеж „МБАЛ Сърце и мозък“. 
 

Химикали 

Извършени са общо 5 проверки, от които 2 планови и 2 КПКД по спазване на за-

конодателството по химикали и 1 по ЗОПОЕЩ, дадени са 2 предписания. За отчетния пе-

риод не са извършвани проверки на обекти с класификация нисък рисков потенциал на 

територията на РИОСВ Плевен. През ноември няма констатирани случаи на аварии с 

ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени 

АУАН  или приложен  ПАМ. Не се констатирани нарушения на законодателството по хи-

микали и екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ. 
 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността е процедирането във възможно най-кратки срокове на инвес-

тиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П) на земеделски производители, 
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свързани с кандидатстване по мярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 

(ПРСР). За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 155 уведомления за 

ИП/П/П (в т.ч. 38 по мярка 4.1. от Програма за развитие на селските райони, 7 на общини 

– почистване на реки, ремонт на инфраструктура), 12 искания за преценяване необходи-

мостта от ОВОС,  1 искане за издаване на Становище по ЕО.  

Издадени са: 

− 1 Становище по ЕО на ОУП на Община Никопол;  

− 6 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;  

− 5 Решения за прекратяване на процедури;  

− Изготвени са 21 писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста на 

ЗООС (11 – ОВОС, 1 – ЕО, 9 – не подлежи);  

− По 30 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

По процедурите са получени общо 26 становища (15 от БДДР, 11 от РЗИ). 
 

Комплексни разрешителни 

През отчетния период са извършени 3 планови проверки на обекти с издадени 

комплексни разрешителни на:  

1.“Феникс Инверс” ООД, площадка № 1, гр. Ловеч - планова проверка на Инсталация за 

производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап); 

 2.“Рубин Трейдинг” АД, Западна индустриална зона  - планова проверка  на Инсталация 

за производство на амбалажно стъкло. Във връзка с изпълнение на Условие 9 от КР, на 

оператора е дадено предписание с конкретен срок на изпълнение;      

3. Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Плевен -  планова проверка, дадени са три 

предписания във връзка с изпълнение на условията в КР. 
 

НП и ПАМ  

За констатирани административни нарушения през месец ноември 2016г. са съста-

вени 2 АУАН. Издадено е едно наказателно постановление. Влезли в сила са две наказа-

телни постановления. Няма наложен ПАМ. 
 

Съставени са 2 АУАН: 

− АУАН № 028/02.11.2016г. на „Пелтина“ ЕООД, гр. София за това, че същото не 

поддържа необходимото качество на водата в съответствие с нормативните изисквания и 

условията на разрешителното за заустване на отпадъчни води, с което е нарушило чл.48, 

ал.1, т.3 от Закона за водите; 

− АУАН № 028-1/18.11.2016г. на „Капитан Войновски 2013“ ООД, гр. Тетевен за то-

ва, че същото при осъществяване на дейността си е допуснало предизвикване на шум в 

околната среда над граничните стойности, с което е нарушило чл.16, т.1 ЗЗШОС. 
 

Издадено е следното наказателно постановление: 

− НП № 028/23.11.2016г. на „Пелтина“ ЕООД, гр. София за това, че същото не под-

държа необходимото качество на водата в съответствие с нормативните изисквания и ус-

ловията на разрешителното за заустване на отпадъчни води, с което е нарушило чл.48, 

ал.1, т.3 от Закона за водите. Размерът на наказанието е 3 000 лв. 
 

 

 

Влезли са в сила следните наказателни постановления:  

− НП 023/10.09.2016г. на Николина Цветанова Вълчева за 300 лв., влязло в сила на 

30.11.2016г.; 

− НП № 027/24.10.2016г. на Милен Серафимов Илиев за 100 лв., влязло в сила на 

04.11.2016г. 
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Издадени са 2 наказателни постановления за налагане на текуща санкция за за-

мърсяване на атмосферния въздух, както следва: 

− НП № И-9-108-2/01.11.2016г. на „Олива“ АД, налага се текуща санкция в размер на 

1422лв., считано от 15.09.2016 г.; 

− НП № И-9-113-1/21.11.2016г. на ЕТ „Елимекс - Иван Радевски“, налага се текуща 

санкция в размер на 700 лв., считано от 21.09.2016 г. 
 

Възобновена е 1 текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух, както 

следва: 

− Заповед № И-9-110-3/02.11.2016г. на „Велга“ ООД, възобновява се текуща санкция 

в размер на 17 лв., считано от 15.10.2016г. 
 

Спира са 1 текуща санкция за замърсяване на воден обект, както следва: 

− Заповед № И-9-94-10 от 22.11.2016г. на „Астарта“ ООД, спира се текуща санкция, 

считано от 19.10.2016г. 
 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 
 

Околната среда  

Взето е участие в 14 комисии, свързани с подобряване състоянието на околната 

среда: 

− Участвано е в 13 комисии за отчитане реализирани проекти от НК „Чиста околна 

среда“, финансирани от ПУДООС. При проверките по изпълнението на всички проекти е 

установено, че са облагородени училищни дворове, засадени са цветя и дървета, монтира-

ни са беседки и детски съоръжения за игри на открито, цветни кошчета за разделно съби-

ране на отпадъци от опаковки. Изработени са дипляни и брошури с екологична насоче-

ност, които са разпространени сред учащите и подрастващите деца. В някои от училищата 

и детските заведения е закупена апаратура за презентации, табла и съоръжения за открити 

уроци на тема “Да опазим природата чиста“. В общините и кметствата са почистени от 

отпадъци и облагородени зони за отдих, детски площадки и съоръжения за игри на отк-

рито; 

− Комисия за приемане на междинен етап от изпълнението на техническата рекулти-

вация съгласно проекта „Закриване и рекултивация на старо градско сметище, гр.Ловеч“, 

финансиран от ПУДООС. 
 

Бизнеса  

− За периода за процедирани 38 инвестиционни предложения (ИП) по Програма за 

развитие на селските райони, Национална програма за енергийна ефективност и други;  

− Изготвени са писма по 12 уведомления за ИП, попадащи в обхвата на Приложение 

№ 2 на ЗООС и 9 писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, подновяване на 

разрешителни и др.).  

− Издадени са крайни актове – 1 Становище по ЕО, 6 Решения за преценяване на не-

обходимостта от ОВОС, 5 Решения за прекратяване на процедури; 

− Проведени са ЕЕС, консултации по доклад за ОВОС, доклади за ЕО;  

− Изготвени са писма във връзка с изменения на ИП, потвърждаване влизането в си-

ла, както и на срока на правно действие на издадени решения на РИОСВ – Плевен; 

− Постановени са 34 Решения по чл. 18 от Наредбата за условията и реда за извърш-

ване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни пред-

ложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС); 

− Издадени са 130 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; 
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− Издадени са 2 разрешителни и 3 регистрационни документа по реда на чл.35 от 

ЗУО. Извършена е класификация на 54 отпадъка на 11 фирми-генератори. Изготвени са 6 

становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъци. Проверени и въведени в 

Excel формат са 40 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заве-

рени са 13 отчетни книги по отпадъците на 11 оператора. 

− Взето е участие в 4 ДПК за строежи: 

� Газификация на гр. Левски (подобекти по опис) 

� Газификация на гр. Ловеч (подобекти по опис) 

� Газоразпределителна мрежа на гр. Червен бряг - етап 5 

� МБАЛ „Сърце и мозък, мед. център и аптека“ 
 

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 отчет за осъществена превантивна и контролна дейност за 

месец октомври, предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и елект-

ронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на 

ФПЧ10 през предходния месец, 6 прессъобщения и др. 

РИОСВ – Плевен участва в осмото издание на Европейската седмица за намалява-

не на отпадъците (ЕСНО). Инспекцията отбеляза ЕСНО с инициативи в три учебни заве-

дения и една детска градина в гр.Плевен с беседа, презентация и прожекции на анимаци-

онно филмче за разделно събиране на отпадъците. Пред четвъртокласниците от ОУ 

„Христо Ботев“ беше представена презентацията  „Рециклирането: Втори шанс за приро-

дата“. Учениците от пети клас в НУ „Лазар Станев“ слушаха  беседата  „Как да намалим 

образуването на отпадъци и различни начини за повторната им употреба“. От героите на 

анимационното филмче „Харти, Стък и Пластика“ ученици от първи и втори клас на ОУ 

„Васил Левски“ научиха повече за разделно събиране на отпадъците. Експерти от РИОСВ 

– Плевен гостуваха и на ДГ „Калина“ в Плевен. Пред малчуганите беше представено ани-

мационно филмче за разделно събиране на отпадъците. Те представиха изложба с израбо-

тени от отпадъци предмети. Някои от тях бяха подарени на екоинспекцията. Малчуганите 

показаха и изработени дрехи от отпадъчни материали.  

 

 

Приложение – таблична част. 


