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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. ОКТОМВРИ 2022 г. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

Засилен превантивен контрол през месец октомври 2022 г.: 

- Издадени са общо 13 решения, в т.ч. 9 бр. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 3 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО, 1 решение за прекратяване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС. 

- Изготвени са 7 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста 

на ЗООС (в т.ч. 6 бр. – за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и 1 

за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО), и 2 писма, че не може да 

се проведе процедура (няма ИП).  За 89 бр. уведомления е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС. 

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

- Постановени са 27 бр. Решения – 25 бр. по чл. 18; 1 бр. по чл.13, ал.1, §2 и 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 154 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. октомври в РИОСВ - Плевен са постъпили 91 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения за сеч. 

 

Tекущ контрол:  

През месец август експертите от РИОСВ – Плевен са направили 89 проверки на 85 

обекта. От тях 47 бр. са планови проверки и 42 извънредни. Дадени са 31 

предписания. 

 

Акценти в контролната дейност:  

 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии – горивни и 

технологични, нормирани от Наредба №1/27 юни 2005г. Проверките включват  

присъствие на собствени периодични измервания на емисии от източници с 

наложени санкции. 

 Извършен е анализ на състоянието и тенденциите относно КАВ по показатели 

ФПЧ10, ПАВ и озон, за летен (неотоплителен сезон) 01.04.2022 – 30.09.2022 г 

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

министъра на околната среда и водите. 

 Предложения за налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС. 

 Извършени са извънредни проверки по постъпили сигнали за замърсявания с 

отпадъци и по писмо на ОД на МВР Ловеч за нерегламентирани площадки за 

ОЧЦМ.  

 За неизпълнение на дадени предписания за почистване на нерегламентирани 

замърсявания с отпадъци   на кметовете на две общини са съставени АУАН. 

 

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. 
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Последващ контрол и извънредни проверки: 

- Последващ контрол на ПАМ, по зап. № РД 0268/12.05.2021 г. на Директора на РИОСВ - 

Плевен за възстановяване ползването на разоран имот в ЗМ "Кайлъка", земл. гр. Плевен, 

по НТП "Обществен извънселищен парк, горски парк"; установено е, че имотът не се 

използва като обработваема земя и е обрасъл с рудерална растителност. 

- Последващ контрол за изпълнение на предписание с изх. №5064/5/27.09.2022 г. на 

РИОСВ – Плевен за връщане на скални късове в защитена местност "Костина", земл. с. 

Рибарица, обл. Ловеч, на местата от които са взети; предписанието е изпълнено. 

 

През октомври 2022 г. от експертите са направени общо 42 извънредни проверки па 

ЗЧАВ, ЗОИК, ЗУО, ОХВ, ЗБР, и ЗООС. От тях 10 бр. са проверки по изпълнение на 

предписания. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец октомври 2022г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 14 бр. проверки (14 бр. по компонент „въздух) в 13 бр. 

обекти. Съставени са 14 бр. протоколи, в т.ч. 8 бр. протоколи от индивидуални проверки, 1 

бр. протокол от КПКД, 5 бр. протоколи от проверка на обекти с КР. От извършените 14 бр. 

проверки, 6 бр. са планови и 8 бр. са извънредни. Извънплановите проверки са по сигнали – 

3 бр. (в т.ч. 2 индивидуални и 1 КПКД) , 2 бр. присъствие на СПИ (2 индивидуални), 1 бр. 

за налагане на санкция на „Олива“ АД на базата на планово контролно измерване, 2 бр. 

проверки на обекти с КР на територията на РИОСВ – Стара Загора. 

През отчетния период са издадени предписания, които още са с неизтекъл срок на 

изпълнение. 

Проверени са 1 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 3 бр. 

източници (горивни и технологични).  

През отчетния период са внесени две предложения за налагане и/или промяна на 

текущи санкции за наднормено замърсяване на въздуха –  на „Олива“ АД на базата на КМ; 

и за отмяна на санкция на „Растителни масла“ на базата на резултатите от проведени СПИ. 

Публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с разтворители е 

актуализиран във връзка с издаване на заповед на заличаване на 1 (една) инсталация – 

PVN00008 на „Боряна“ АД, гр. Червен бряг. 

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

доклади: 

 Шестмесечен доклад за МОСВ, за състоянието на КАВ по показатели ФПЧ10 и 

озон, през неотоплителен (летен) период 01.04.2022 – 30.09.2022 г.; 

 Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ 

по Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІІІ тримесечие на 2022 г.; 

 Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ), за ІІІ тримесечие на 2022 г.; 

 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. 

През изтеклия месец експерти от направлението са участвали в 2 (две) ДПК. 

 

Акценти:  
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 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии – горивни и 

технологични, нормирани от Наредба №1/27 юни 2005г. Проверките включват  

присъствие на собствени периодични измервания на емисии от източници с наложени 

санкции. 

 Извършен е анализ на състоянието и тенденциите относно КАВ по показатели 

ФПЧ10, ПАВ и озон, за летен (неотоплителен сезон) 01.04.2022 – 30.09.2022 г.  

 

Води 

 През м. октомври 2022 г. от Направление „Опазване на водите“ са извършени общо 

18 бр. проверки, от които: 

 Проверки заложени в Годишния план на РИОСВ – Плевен за 2022 г. както следва: 

- 5 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води, 3бр. от които с 

Контролен мониторинг по Заповед № РД 1093/29.12.2021 г. на министъра на околната среда 

и водите; 

- 3 бр. проверки – КПКЗ 

 Проверки извън Годишния план на РИОСВ – Плевен за 2022 г. както следва: 

- 2 бр. Участие в извънредни КПКЗ; 

- 2 бр. индивидуални проверки във връзка с постъпили сигнали; 

- 4 бр. извънредни проверки по чл. 69 от ЗООС. 

- 1 бр. извънредна КПКД 

На база извършените проверки от експертите в направлението са дадени 5 бр. 

предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимата 

нормативна уредба по околна среда. Във връзка с извършвания контрол на проведения 

контролен мониторинг от титуляри на РЗ е дадено 1 бр. предписание с писмо. 

Във връзка с постъпилите сигнали/жалби са изготвени: 

- 3 бр. отговори по постъпили сигнали; 

Във връзка с извършена проверка по постъпил сигнал с вх. № ОИК-3-103/23.08.2022 

г. е съставен по ЗВ и връчен  1бр. АУАН на Балканскал 2011 ЕООД. През отчетния период 

е внесено предложение за възобновяване на текущата санкция на “Астарта” ООД гр. 

Плевен, поради стартиране на производствената дейност на Цех за консервирани зеленчуци 

в с. Бохот. 

През м. септември експерти от направлението са изготвили 11 броя 

становища/анализ по процедури ОВОС и КР и 1бр. становище по постъпило запитване по 

ЗДОИ. 

През отчетния период е изготвено 2 бр. становище до БДДР – Плевен във връзка с 

изискванията на чл.19, ал. 3 от Наредба №2 от 08.06.2011 г. и контролната дейност по чл. 

151, ал.4 от Закона за водите. 

Всички постъпили протоколи от проведен собствен мониторинг и от проведен 

контролен мониторинг са анализирани и разнесени в електронните досиета. 

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 взели участие в 2бр. ДПК 

Акцент в контролната дейност през периода са: 

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

министъра на околната среда и водите 

- Предложения за налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС. 

  

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени 3бр.  планови проверки на оператори с КР и 

2бр. извънпланови проверки. Изготвени са 2бр. доклади от проверки на обекти с КР и са 
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дадени 3 бр. становища по процедури по ОВОС. Взето е участие в 2 бр. сигнали и 1 бр. 

проверка по ЗВ. Изпратено становище до ИАОС за обект с КР. 

 

Химикали 

През октомври  2022 г. са извършени общо 7 бр. проверки, от които 5 бр. планови 

индивидуални, 1бр.извънредна КПКД и 1 бр. планова проверка на обект с класификация 

висок рисков потенциал (СЕВЕЗО). Издадени са 2 бр. предписания за предоставяне на 

информация по отношение на количества произведени продукти. Проведен е контрол на 3 

бр. производители 1 бр. потребител по веригата съгласно определенията на Регламент 

REACH. През периода е осъществена планова  проверка на предприятие с висок рисков 

потенциал. При проверката се констатира,че се спазва СУМБ в обекта. Издадено е 1 бр. 

предписание по отношение на спазване на изискванията на безопасни условия на труд. 

Взето е участие в 2 бр. планови проверки на обекти с КР. 

През отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до 

замърсяване на компоненти на околната среда.   

 

Управление на отпадъците 

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

извършиха общо 34 бр.  проверки, в това число: 

- 15 бр. планови индивидуални проверки, 16 бр. извънредни индивидуални проверки и 

1 бр. извънредна проверка КПКД; 

          - участие в 2 бр. планови проверки  на обекти с издадено КР. 

Извънредните проверки са извършени във връзка с  4 бр.  постъпили сигнали за 

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

предписания, 1 бр. по писмо на ОД на МВР – Ловеч, 1 бр. писмо на ТД НС – Ловеч, 2 бр. по 

писмо на МОСВ, 1 бр. за прекратяване на класификация на работни листи, 1 бр. при 

извършване на последващ контрол в съседен имот и 1бр. по публикация в интернет за 

незаконно изхвърляне на отпадъци 

При направените проверки са издадени общо 13 бр. предписания, от които 2 бр. са 

изпълнени, 8 бр. са с неизтекъл срок за изпълнение и 3 бр. с изтекъл срок. 

За периода са издадени 3 бр. изменения и допълнения на разрешения по чл. 67 от 

ЗУО, общо 5 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране 

на отпадъци – 4 бр. нови, 1 бр. за изменение и допълнение на РД, 1бр. отказ от издаване на 

РД и 1 бр. прекратяване.  
  

 За неизпълнение на дадени предписания за почистване на нерегламентирани 

замърсявания с отпадъци   на кметовете на Община Пордим и Община Белене са съставени и 

връчени 2 бр. АУАН за нарушение на чл.156, ал.1, предл.2 във вр с чл. 120 от ЗУО. 
 

 Утвърдени са 5 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на 

Наредба 2.  

Въведени в Excel формат са 174 идентификационни документи за транспорт на 

опасни отпадъци.  

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

 Акценти в контролната дейност през периода са: 

-  Извършени са извънредни проверки по постъпили сигнали за замърсявания с 

отпадъци и по писмо на ОД на МВР Ловеч за нерегламентирани площадки за ОЧЦМ.  

- За неизпълнение на дадени предписания за почистване на нерегламентирани 

замърсявания с отпадъци   на кметовете на Община Пордим и Община Белене са съставени и 

връчени 2 бр. АУАН за нарушение на чл.156, ал.1, предл.2 във вр с чл. 120 от ЗУО. 
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Почви 
 

През м. октомври 2022 г. по компонент почви са извършен общо 6 планови 

проверки: 

- 4 индивидуални проверки на: 3 обекта за добив на нефт и/или газ и на 1 площадка 

с контейнери „Б-Б куб“, в които са съхраняват негодни ПРЗ. За констатирано 

несъответствие е дадено 1 предписание, което е изпълнено; 

- 2 проверки по КПКЗ на обекти с издадени КР. Констатирано е, че поставените в 

КР условия, касаещи компонент почви, се изпълняват. 

След мотивирано искане от страна на проверяването лице е удължен срока по две 

предписания, дадени при планова проверка. Същите са изпълнение в рамките на новия 

срок. 

Изпратено писмо до РУ на МВР-Троян с искане за връчване на писмо с приложен 

констативен протокол от проверка и дадени предписания. 

Взето е участие в 2 заседания на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ: 1 заседание  

в ОД Земеделие - Ловеч и в 1 заседание в ОД Земеделие - Плевен. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени 12 вътрешни 

становища по процедури по ОВОС и ЕО, като 4 от тях са и по компонент земни недра. 

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

кметовете на 8 общини докладват ежемесечно. 

 

Превантивна дейност 
ОВОС И ЕО 

През м.октомври са процедирани в най-кратки срокове 54 инвестиционни 

предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с изграждане на фотоволтаични 

съоръжения (52 до 1 MW) и централи (2 бр. над 1 MW) от физически и юридически лица, 

както и 15 инвестиционни предложения и планове на Общини, в т.ч. за изменение на 

ОУП, програми за управление на отпадъците, общински проекти за ремонт и 

рехабилитация на улици, мерки за енергийна ефективност, изграждане на ФЕЦ, 

почистване на река.  

През отчетния период в направлението са постъпили общо 99 бр. уведомления за 

ИП, П/П, 6 искания, в т.ч. 5 бр. за преценяване необходимостта от ОВОС и 1 бр. за 

преценяване необходимостта от ЕО, проведени са консултации по Доклад за ЕО на 

"Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в Република България 

за периода 2023-2027 г." и "Изменение и допълнение на Програма за "Развитие на 

регионите 2021-2027 г."по процедура на МОСВ. 

Издадени са общо 13 решения, в т.ч. 9 бр. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 3 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 1 

решение за прекратяване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС. 

Изготвени са 7 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС 

(в т.ч. 6 бр. – за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и 1 за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО), и 2 писма, че не може да се проведе процедура 

(няма ИП).  За 89 бр. уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

По проведените през периода процедури са получени общо 26 бр. становища от 

БДДР, РЗИ (Плевен и Ловеч), ОД „Земеделие“, ИАОС, АПИ и „ВиК“ – Ловеч и 1 община.  

 

През периода е направена 1 проверка  по Плана за контролната дейност на РИОСВ 

– Плевен за 2022 г., по документи.  

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

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

заповедите за обявяване на резерват "Милка", резерват "Китка", поддържан резерват 



 
6 

 

"Персински блата", з-ще гр. Белене; защитена местност (ЗМ) "Коджакуру", с. 

Александрово; ЗМ "Корлук", земл. с. Голец; нарушения не са установени. 

Извършени са 7 бр. извънредни проверки на: 

- ПР "Персински блата", земл. гр. Белене, за изпълнение на дейности съгласно 

договор за почистване от растителност около 3 бр. шлюзове - входни точки за пълнене на 

блатата в ПР; установено е, че дейността е изпълнена частично; 

- ПЗ "Карлуковски карстов комплекс", з-ще с. Карлуково, във връзка със: 

 съгласувана дейност - снимки на филм в пещера Проходна, нарушения не са 

установени; 

 писмо на МОСВ с вх. №5598/23.09.2022 г. на РИОСВ – Плевен с приложено 

предложение за увеличаване площта на ПЗ; 

-  ЗМ „Персин-изток", з-ще гр. Белене; нарушения не са установени; 

-  ЗМ „Персин", з-ще гр. Белене; нарушения не са установени; 

- ЗМ "Кайлъка", з-ще гр. Плевен - последващ контрол на ПАМ, по зап. № РД 

0268/12.05.2021 г. на Директора на РИОСВ - Плевен за възстановяване ползването на 

разоран ПИ №56722.627.1, земл. гр. Плевен, по НТП "Обществен извънселищен парк, 

горски парк"; установено е, че имотът не се използва като обработваема земя и е обрасъл 

с рудерална растителност; 

-  ЗМ "Костина", земл. с. Рибарица - последващ контрол за изпълнение на 

предписание с изх. №5064/5/27.09.2022 г. на РИОСВ – Плевен за връщане на скални 

късове в защитената местност на местата, от които са взети; предписанието е изпълнено. 

Извършени планови проверки: 

-  са 2 бр. планови проверки за спазване на режима, определен със заповедите за 

обявяването на защитени зони BG0000615 "Деветашко плато", з-ще с. Александрово, и 

BG0000616 “Микре”, з-ще с. Микре; нарушения не са установени. 

-  1 бр. планова проверка за спазване условията в Решение №ПН 160-ОС/2021 г. на 

РИОСВ-Плевен, с което е съгласувана Горскостопанска програма за провеждане на сечи в 

имоти в землището на гр. Тетевен – нарушения не са установени. 

-  1 бр. планова проверка на Общински пазар - гр.Тетевен, относно търговия със 

защитени видове от Приложение №3 на ЗБР –  нарушения не са установени. 

-  1 бр. планова проверка на Общински пазар - гр.Тетевен, относно извършване на 

търговия с билки от лечебни растения по ЗЛР и такива, включени в Заповед №РД-135 от 

04.02.2022 г. на МОСВ (ДВ бр. 13/15.02.2022 г.) – нарушения не са установени. 

- 1 бр. планова проверка на билкозаготвителен пункт (БЗП) в с. Дебнево, общ. 

Троян, ул. "Христо Ботев", № 94 на "Биопрограма" ЕАД; дадено е предписание за 

предоставяне на документи за произход на билки под специален режим на опазване и 

ползване, съгласно Заповед №РД-135 от 04.02.2022 г. на МОСВ – предписанието е 

изпълнено. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на БЗП в с. Дебнево, ул. Клокотница №55, 

на на "Биопрограма" ЕАД – нарушения не са установени. 

 

Проблеми при осъществяване на контролната дейност през текущия период: 

През месец октомври 2022 г. не са възникнали обективни или субективни 

проблеми или причини, водещи до затруднение, отклонение или невъзможност 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 октомври 2022г. 
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Съставени АУАН през месец октомври 2022г. 

 

АУАН №032/10.10.2022г. срещу физическо лице - кмет на община за това, че  в ПИ 

с идентификтори  на територията на общината и  собственост на общината като 

отговорник по изпълнението на задължително предписание, дадено с констативен 

протокол на РИОСВ - Плевен не е изпълнил същото в срок – да почисти 

нерегламентираните замърсявания с отпадъци в тези имоти. Нарушение на чл.156, ал.1, 

предл.2 във вр с чл. 120 от ЗУО. 

 

АУАН №033/10.10.2022г. срещу физическо лице - кмет на община за това, че в ПИ 

с идентификтори  на територията на общината  като отговорник по изпълнението на 

задължително преписание, дадено с констативен протокол на РИОСВ - Плевен не е 

изпълнил същото в срок – да почисти нерегламентираните замърсявания с отпадъци в 

тези имоти. Нарушение на чл.156,ал.1, предл.2 във вр с чл. 120 от ЗУО. 

 

 АУАН № 034/ 17.10.2022 срещу физическо лице - кмет на община за това, че на 

18.7.2022г в терени от ПИ с идентификатори на територията на общината и собственост 

на общината в района на мостово съоръжение на р. Вит и в непосредствена близост до 

път в ляво и дясно от него, вкл. в сервитутната зона, минаващ по мостовото съоръжение, 

кмет на община Луковит като отговорник по задължително предписание, дадено на 

основание чл. 155, ал. 2 от ЗООС с констативен протокол на РИОСВ-Плевен, не е 

изпълнил това предписание в срок – да почисти новообразуваните купчинки от смесен 

битов отпадък и строителен материал, вкл. да се вземат мерки срещу образуването на 

нерегламентирани сметища и за недопускане изхвърлянето на отпадъци в описания 

район, както и в срок да уведоми писмено РИОСВ – Плевен за изпълнението на по-

горецитираното предписание. Нарушение по чл.166, т.3, предл 1 във вр с чл. 155, ал.2 от 

ЗООС. 

 

Издадени наказателни постановления: 

Няма издадени наказателни постановления 

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

Няма влезли в сила наказателни постановления 

 

Сключени споразумения по чл.58г от ЗАНН: 

Сключено споразумение с изх.№ ОИК-3-95/8/21.10.2022г за приключване на 

производство по АУАН с № 032/10.10.2022г за нарушение по чл. 156, ал.1 предложение 2 

вр с чл. 120 от ЗУО с наложена глоба в размер на 1400.00 лв, платена в РИОСВ-Плевен. 

 

Издадени НП за налагане на текущи/еднократни санкции: 

Не са издавани НП за налагане на текущи/еднократни санкции. 

 

 

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 89 проверки на 85 

обекта. От тях 47 бр. са планови проверки и 42 извънредни. Дадени са 31 

предписания. 

 

Бизнеса 
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- През м.октомври са процедирани в най-кратки срокове 54 инвестиционни 

предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с изграждане на 

фотоволтаични съоръжения (52 до 1 MW) и централи (2 бр. над 1 MW) от 

физически и юридически лица, както и 15 инвестиционни предложения и планове 

на Общини, в т.ч. за изменение на ОУП, програми за управление на отпадъците, 

общински проекти за ремонт и рехабилитация на улици, мерки за енергийна 

ефективност, изграждане на ФЕЦ, почистване на реки, и други. 

- Издадени са общо 13 решения, в т.ч. 9 бр. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 3 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО, 1 решение за прекратяване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС. 

- Изготвени са 7 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста 

на ЗООС (в т.ч. 6 бр. – за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и 1 

за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО), и 2 писма, че не може да 

се проведе процедура (няма ИП).  За 89 бр. уведомления е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

Вследствие на проведения своевременен 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. Изготвени и публикувани на страницата на 

РИОСВ – Плевен са 5 бр.прессъобщения. 

През месец октомври са постъпили и обработени 12 бр. сигнала, като за всички са 

предприети необходимите действия в срок. 

През месец октомври бяха проведени три инициативи свързани с програма „Младежи за 

околна среда“: 

1. Посещение на парк „Персина“ от студенти от Медицински университет  гр. 

Плевен. 

2. Озеленяване на ДГ „Щурче“ гр. Плевен и ДГ „Щастливо детство“ гр. Плевен. 

3. Озеленяване на три читалища:  

- „Христо Ботев 1927“ в село Бохот 

-  „Бъдеще – 1927“ в село Тодорово  

-  „Изгрев 1926“ в село Върбица 

 

 

Приложение – таблична част. 


