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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна 

дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО. 

- Изготвени са общо 9 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста 

на ЗООС. Постъпили 170 уведомления за инвестиционни предложения, от тях за 131 бр. е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

През м. септември са постановени 30 бр. Решения – 29 бр. по чл. 18; 1 бр. по чл.13, ал.1, 

§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 213 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 68 бр. уведомления за Горскостопански 

програми и План-извлечения за сеч. 

 

Tекущ контрол:  

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

107 обекта. От тях 75 бр. са планови проверки и 34 извънредни. Дадени са 26 

предписания. 

През отчетния период са направени 16 планови проверки за изпълнение на условия в 

Решения за преценяване необходимостта от ОВОС, от които 7 бр. по документи, 9 бр. на 

място. При проверките са дадени 3 бр. предписания, две от които са изпълнени. Срокът за 

изпълнение на 1 бр. предписание не е изтекъл. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на екземпляр от защитен вид (от Приложение 

№3 на ЗБР) - Голям ястреб от гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, намерен в безпомощно 

състояние, който е изпратен в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане. 

 

Акценти в контролната дейност:  

 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии на замърсители, 

попадащи в обхвата на Наредба №1/27.6.2005г. за норми за допустими емисии на 

вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии. 

 Провеждане на контролен мониторинг по водите. 

 Извършени извънредни проверки по постъпили сигнали за замърсявания с 

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

ОЧЦМ. 

 

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: 

През септември 2022 г. от експертите са направени общо 34 извънредни проверки па 

ЗЧАВ, ЗУО, ОХВ, ЗБР, и ЗООС. От тях 16 бр. са проверки по изпълнение на предписания. 

 

АУАН и наказателни постановления месец септември 2022 г. 

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

Влезли с  в сила две наказателни постановления. 

Сключени са две споразумения по АУАН. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

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

извършили/участвали в общо 18 бр. проверки (16 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. проверки 

по фактор „шум“) в 17 бр. обекти. Съставени са 17 бр. протоколи, в т.ч. 10 бр. протоколи от 

индивидуални проверки, 3 бр. протокол от КПКД, 4 бр. протокол от проверка на обект с 

КР. От извършените 18 бр. проверки, 13 бр. са планови и 5 бр. са извънредни. 

Извънплановите проверки са по сигнали – 2 бр. и 3 бр. за последващ контрол. 

Проверени са 5 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 12 бр. 

източници (горивни и технологични).  

Извършена е 1 бр. проверка за текущ контрол на основание чл. 18 от Закона за защита от 

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

РИОСВ – Плевен за 2022 г.  

Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ 

на емисии. 

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

 - Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и 

Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за 

предходния месец; 

 - Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 

за предходния месец и в сравнение с предходните две години. 

Изготвени са 8 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по  

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти:  

Планови и извънпланови проверки по спазване изискванията на наредбите за ограничаване 

на емисиите на летливи органични съединения, в следствие на употребата на разтворители 

и при товарене, разтоварване и съхранение на бензини. 

Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии на замърсители, 

попадащи в обхвата на Наредба №1/27.6.2005г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии. 

Извършена проверка за текущ контрол на основание чл. 18 от Закона за защита от шума в 

околната среда (ЗЗШОС), включена към Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – 

Плевен за 2022 г.  
 

Води 

През м. септември 2022 г. от Направление „Опазване на водите“ са извършени общо 21 бр. 

проверки, от които: 

Проверки заложени в Годишния план на РИОСВ – Плевен за 2022 г. както следва: 
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- 13 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води, 10бр. от които с 

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

и водите; 

- 2 бр. проверки - КПКД 

- 3 бр. проверки – КПКЗ 

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

- 1 бр. последващ контрол за изпълнение на дадени предписания; 

- 1 бр. индивидуална проверка във връзка с постъпил сигнал; 

- 1 бр. за пломбиране на авариен савак. 

На база извършените проверки от експертите в направлението са дадени 3бр. предписания 

за привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по 

околна среда. От дадените предписания 2 бр. са изпълнени, а 1бр. е в срок за изпълнение. 

Удължен е срока на 1 бр. предписание дадено на Община Тетевен във връзка с 

експлоатацията на ПСОВ Глогово. 

Във връзка с постъпилите сигнали/жалби са изготвени: 

- 2 бр. отговори по постъпили сигнали; 

- 3 бр. сигнали изпратени по компетентност; 

- 1бр. писмо до БДДР - Плевен за участие в съвместна проверка. 

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 отчетния период е изготвено 1 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. 

През отчетния период експерти от направлението са изготвили до МОСВ мотивирани 

бележки и предложения за промени, касаещи предстоящо изменение на Наредба 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. 

Във връзка с проведен контролен мониторинг е изготвено писмо с указания до РЛ Плевен, 

относно действия за обект в процедура. 

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 

- Съставяне и връчване на АУАН по Закона за водите. 

  

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени 3бр.  планови  и 1бр. извънпланови проверки на 

оператори с КР. Изготвени са 4 бр. доклади от проверки на обекти с КР и са дадени 2 бр. 

становища по процедури по ОВОС. Взето е участие в 1 бр. ДПК. Изготвено е и изпратено в  

ИАОС 1бр. становище по актуализация на обект с КР.  

 

Химикали 

През септември  2022 г. са извършени общо 7 бр. проверки, от които 2 бр. планови 

индивидуални, 2бр.извънредни , 1 бр. планова КПКД   и 1 бр. планова проверка на обект с 
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класификация нисък рисков потенциал (СЕВЕЗО). Проведен е последващ контрол на 

дадени предписания в 2 бр.обекти, издадени са 4 бр. предписания за предоставяне на 

информация по отношение на количества внос, идентификация на вещества и ИЛБ. 

Проведен е контрол на 1 бр. вносител, 3 потребители по веригата, 1 бр. дистрибутор 

съгласно определенията на Регламент REACH. Извършен е контрол на вещество хромен 

триоксид, попадащо в Приложение 14 на регламента и по Регламент 1907/2006 и е издадено 

предписание за предоставяне на информация по отношение на наличие на разрешение по 

чл.60 от регламента.  

През периода е осъществена планова  проверка на предприятие с нисък рисков потенциал. 

При проверката се констатира,че се спазва СУМБ в обекта. 

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 38 бр.  проверки, в това число: 

- 12 бр. планови индивидуални проверки, 2 бр. планови КПКД  и 21 бр. извънредни 

проверки; 

- участие в 3 бр. планови проверки  на обекти с издадено КР. 

Извънредните проверки са извършени във връзка с  1 бр.  постъпил сигнал за 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, 11 бр. последващ контрол на дадени 

предписания, 7 бр. по писма на ОД на МВР – Плевен, 1 бр. за прекратяване на 

класификация на работни листи и 1бр. по документи за проверка на достъп до 

видеонаблюдение. 

При направените проверки са издадени общо 11 бр. предписания. 

За периода са издадени общо 6 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране 

и транспортиране на отпадъци – 4 бр. нови, 2 бр. по изменение и допълнение на 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци.  
  

Утвърдени са 4 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба 2.  

Въведени в Excel формат са 587 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 

писма на ОД на МВР Плевен за нерегламентирани площадки за ОЧЦМ. 

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

чл.29, ал.2 от ЗУО във връзка с чл.133, ал.4, т.1, предл 2 от ЗУО. 

 

Почви 

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

- 2 индивидуални проверки на 2 централизирани склада за съхранение на негодни 

ПРЗ. За констатирани несъответствия са дадени 3 предписания, 2 от които са с неизтекъл 

срок за изпълнение; 

- 3 проверка 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 едно 

предписание, дадено при планова проверка. 

Изготвено е становище с анализ на резултати от почвени проби, взети от проверен обект по 

сигнал (КПКД) от м. юли 2022 г. 
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Втори път е изпратено писмо до Министерство на земеделието с искане за изясняване 

собствеността на складовете за негодни ПРЗ в с. Дълбок дол и с.Бели Осъм, общ.Троян. 

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 6  вътрешни 

становища по процедури по ОВОС и ЕО. 

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

кметовете на 8 общини докладват ежемесечно. 

 

Превантивна дейност 
ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността през месец септември беше процедирането в кратки срокове на 

инвестиционни предложения свързани с модернизация на земеделски стопанства, 

закупуване на земеделска техника, технологично оборудване и др., по мярка 4.1. 

"Инвестиции в земеделски стопанства" за периода 2014 -2020 г. от ПРСР, инвестиционни 

предложения за напояване на земеделски масиви, външно кабелно електро захранване на 

поземлени имоти, изграждане на фотоволтаични паркове и централи. 

През отчетния период са постъпили 21 бр. уведомления за изменение на ОУП на община 

Червен бряг и община Летница, за ремонт на улици и училища, реконструкция на 

съществуваща сграда в културно-информационен център в с.Кърпачево, община Летница, 

аварийно укрепване на подпорни стени в населени места,  внесена е програма за опазване 

на околната среда на община Долни Дъбник и други.  

За периода в „ЕО и ОВОС“ са постъпили общо 170 бр. уведомления за ИП/П/П, 5 искания 

за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО и др. 

Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 бр. решение за 

прекратяване на процедури. 

Изготвени са 9 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. За 

131 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По текущите процедури 

са получени 13 бр. становища, от които 2 бр. от БДДР, 3 бр. от РЗИ, 4 бр. от ИАОС, 2 бр. 

от РПБЗН, 1 бр. от Община Плевен, 1 бр. от ОД „Земеделие Плевен“.  

Направени са 16 планови проверки за изпълнение на условия в Решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС, от които 7 бр. по документи, 9 бр. на място. При проверките са 

дадени 3 бр. предписания, две от които са изпълнени. Срокът за изпълнение на 1 бр. 

предписание не е изтекъл. 

Издадена е зап. № РД 0509/08.09.2022 г. за преустановяване на административно 

нарушение по ЗБР и на вредните последици от него, чрез упражняване на контрол от 

собственика на ПИ №61426.97.25, с. Радишево, общ. Плевен, за възстановяване 

ползването на разорания имот по начин на трайно ползване “пасище”. Разораването на 

пасището е констатирано с протокол №БР-СС-14/19.05.2022 г. и е в нарушение на т. 6.2. 

от заповедите за обявяване на BG0000240 “Студенец” и BG0000240 “Студенец”. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване на режима, определен със заповедта 

за обявяване на Защитена местност "Турията", с. Николаево, общ. Плевен – нарушения не 

са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на съгласувана дейност - снимки на филм в 

пещера Проходна, част от ПЗ "Карлуковски карстов комплекс" – нарушения не са 

установени. 

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

проверена е колония на екземпляри от вида Лалугер, включен в Приложение №2 на ЗБР, в 

част от ПИ №36511.17.39, землище с. Карлуково (преди пещера Проходна). Установено е, 

че въпреки паркираните автомобили пред пещера Проходна и провеждането на снимки на 
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филм в пещерата, близо нея се наблюдават обитаеми дупки и живи екземпляри от вида 

Лалугер /Spermophilus citellus/. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на екземпляр от защитен вид (от Приложение 

№3 на ЗБР) - Голям ястреб от гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, намерен в безпомощно 

състояние, който е изпратен в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане. 

 

Проблеми при осъществяване на контролната дейност през текущия период: 

През месец септември 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 септември 2022г. 

 

Издаден АУАН с № 029/01.09.2022 г срещу юридическо лице за това, че на 23.08.2022 г. 

на ляв бряг на р. Команска под промишлена сграда в ПИ с идентиф. 36943.8.10 по КК и 

КР на с. Кирчево ползва воден обект като зауства отпадъчни води от експлоатацията на 

обекта в този имот в повърхностните води на реката без необходимото за това основание, 

изразяв. в липса на издадено разрешително за заустване на отпад. води съгл. чл.46, ал.1, 

т.3, буква" Б" във вр с чл. 200, ал.1 т.2 от ЗВ. 

Издаден АУАН с № 030/12.09.2022 г срещу физическо лице за това, че в ПИ с 

идентификатори 80501.922.327 и 80501.922.74 по ККР на гр. Ч.бряг в качеството и на 

притежател на отпадъка извършва нерегламентирано съхранение т.е дейност по 

обезвреждане обозначена с код D15 на смес. битови отпадъци, отпадъци от строителство 

и събаряне и насипни земни маси, тъй като не притежава като ФЛ разрешителен документ 

по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци. Нарушение по чл. 29, ал.2  във вр 

с чл. 133, ал.4, т.1 от ЗУО. 

Издаден АУАН с № 031/28.09.2022 г срещу физическо лице, за това, че на 06.08.2022г  в 

землището на с. Рибарица в защитена местност "Костина" съгл.З-д. № РД-735/10.06.2003г 

е извършил къртене чрез изваждане на скални късове на единадесет места в същата 

местност в нарушение режима на забрани съгл. З-д № 356/05.02.1966 на КГГП при МС. 

Нарушение по чл. 81, ал.1, т.1 от ЗЗТ. 

 

Влезли в сила  наказателни постановления през месец септември 2022 г.  

  

Влязло е в сила НП № 019/12.08.2022г. на юридическо лице, гр. Ловеч за това, че на 25-

26.05.2022г дружеството е допуснало с действията си предизвикване на шум в околната 

среда над граничните стойности определение в Таблица № 2, т.1 от Приложение № 2 към 

чл.5 на Наредба № 6/26.06.2006г. Нарушение по чл. 34, ал.1 от ЗЗШШОС, за което е 

наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

Влязло е в сила НП № 020/03.06.2022 г. срещу юридически лице от  гр. София за това, че 

на 13.09.21г в гр. Плевен, ул."Северна" №18, дружеството не е изпълнило ПАМ, даден със 

заповед № РД-03-59/06.08.21г -за времето от 12.08.-12.09.21г да се извършат дейности- 

третиране с наличния на площадката отпадък, като същият не е предаден  на лице 

,притежаващо документ по чл.35 от ЗУО. Нарушение по чл. чл.127, т.2, б."А" вр с чл.150, 

ал.4 от ЗУО, за което е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. 

 

Издадени наказателни постановления през месец септември 2022г.  



 
7 

 

През този месец не са издавани наказателни постановления. 

 

Сключени споразумения по чл.58 г от ЗАНН през месец септември 2022 г. 

 

Споразумение по АУАН № 029/01.09.2022 г. срещу юридическо лице от   с.Кирчево  за 

това, че на ляв бряг на р. Команска под промишлена сграда в ПИ с идентиф. 36943.8.10 по 

КК и КР на с.Кирчево ползва воден обект като зауства отпадъчни води от експлоатацията 

на обекта в този имот в повърхностните води на реката без необходимото за това 

основание, изразяв. в липса на издадено разрешително за заустване на отпадни води съгл. 

чл.46, ал.1, т.3, буква" Б" във връзка с чл. 200,ал.1 т.2 от ЗВ. Дружеството е заплатило 

имуществена санкция в размер на 1400 лв. 

Споразумение по АУАН № 031/ 27.09.2022г срещу физическо лице от с.Рибарица за това, 

че на 06.08.2022г  в землището на с.Рибарица в защитена местност "Костина" съгл.З-д. № 

РД-735/10.06.2003г е извършил къртене чрез изваждане на скални късове на единадесет 

места в същата местност в нарушение режима на забрани съгл.з-д№ 356/05.02.1966 на 

КГГП при МС. Това лице е заплатило определената му глоба в размер на  350,00 лв. 

 

Издадени НП за налагане на текуши/еднократни санкции: 

 

Няма издадени текущи/еднократни 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

През месец септември експертите от РИОСВ – Плевен са направили 109 проверки 

на 107 обекта. От тях 75 бр. са планови проверки и 34 извънредни. Дадени са 26 

предписания. 

 

Извършена е извънредна проверка по сигнали от тел. 112 за миризма на амоняк в 

атмосферния въздух, изпускана от хладилна инсталация в гр. Ловеч. Извършени 

саизмервания с газ-анализатор на замърсители в атмосферен въздух при аварийни 

ситуации „Gasmet“ са проведени непрекъснати 24-часови измервания на замърсители в 

атмосферния въздух. Не са регистрирани пикови стойности, превишаващи нормите за 

допустима концентрация на амоняк. 

Наблюденията продължават с мобилна автоматично станция на ИАОС РЛ Плевен. 

 

Бизнеса  

- За периода са издадени 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 

бр. решение за прекратяване на процедура. 

- По мерки са постъпили 26 бр. уведомления за ИП/П/П.   

- Проведени са процедури по 21 уведомления на общини за изменение на ОУП на 

общини, за ремонт и реконструкция на общински обекти, аварийно укрепване на 

подпорни стени в населени места, внесена е ПООС на община Долни Дъбник и др.  

- Изготвени са 9 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 131 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

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. 
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- Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 

провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на 

дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет 

страницата на РИОСВ Плевен са публикувани предприети действия по постъпили 

сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни 

проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец.  Изготвено и 

публикувано на страницата на РИОСВ – Плевен е 1 бр.прессъобщение. 

- През месец септември са постъпили и обработени общо 6 бр. сигнала и 1 бр. 

жалби. За всички са предприети  своевременно съответните действия – проверка на      

място, отговор, препращане по компетентност. 

Относно „ Европейска седмица на мобилността 2022“ съвместно с БДДР беше 

проведена информационна кампания под мотото „По-добри връзки“.  

На 17.09.2022г. беше проведена кампанията „Да изчистим България заедно“, в 

която РИОСВ- Плевен взе участие. 

 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


