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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. януари  2023 г. 

 

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

осъществената контролна дейност 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

 

Засилен превантивен контрол 

През месец януари от отдел „Превантивна дейност“ е извършено следното: 

Направление „ЕО и ОВОС“ 

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

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

- Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. Постъпили са 94 уведомления за инвестиционни предложения, от тях за 64 бр. е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

Направление „БР, ЗТ и З“ 

-     През м. януари са постановени 31 бр. Решения – 28 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл. 20, 1 бр. по чл. 

28, 1 бр. по чл. 13 (1) 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 общо 128 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни 

предложения, планове, проекти и програми.  

-   През м. януари в РИОСВ - Плевен са постъпили 55 бр. уведомления за Горскостопански 

програми и План-извлечения за сеч. 

 

Tекущ контрол:  

През месец януари 2023 г.  експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 50 проверки на 49 обекта 

в т. ч. 17 планови проверки и 33 извънредни проверки. Дадени са 18 предписания. 

 

Извънредни проверки: 

В РИОСВ – Плевен през януари  2023 г. са извършени общо 33 извънредни проверки, и в това 

число: 

 От направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършените 2 бр. извънредни проверки – 1 проверка, 

свързана с извънредно контролно измерване и 1 във връзка със санкция; 

 От направление „Води“ – 5 проверки; 

 От направление „УО“ – 13 извънредни проверки –  от които последващ щонтрол – 2 бр., по 

сигнали – 2 бр.; по искане на прокуратурата – 4 бр. и 5 бр. други; 

 От направление „БР, ЗТ и З“  са извършени общо 12 извънредни проверки, в т. ч.е за намерен 

в безпомощно състояние екземпляр от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 

екземпляр от вида Обикновен мишелов /Buteo buteo/ и др. 

 

Административно наказателна дейност 

 

През месец януари са съставени 5 бр. АУАН. 

 

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

обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената месечна 

контролна и административно наказателна дейност: 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  
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През януари 2023 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в 

общо 3 бр. проверки по компонент „въздух” в  3 бр. обекти. Съставени са 3 бр. протоколи от 

индивидуални проверки, в т.ч. 2 бр. от извънредни проверки и 1 от планова проверка. Извършените 

2 бр. извънредни проверки включват: 1 проверка, свързана с извънредно контролно измерване, 1 бр. 

проверка във връзка със санкция. 

При проверките са издадени 2 предписания. Двете са с неизтекъл срок на изпълнение. 

През отчетния период е внесено едно предложение за намаляване на текущи санкции по чл. 

69б от ЗООС. 

Проверени са и са оценени като съответстващи на изискванията на Наредба 6/1999г. 9 бр. 

доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 34 бр. източници (горивни и 

технологични). 

Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ 

на емисии във въздуха. 

Проверени и оценени са 2 бр. доклади от СПИ на показатели за шум в околната среда, 

изготвени са писма със заключения до операторите. Не са установени превишения на приложимите 

гранични стойности за нива на шум. 

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

 1 бр. доклад за МОСВ, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и дейностите 

на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за месец декември 2022г.; 

 1 бр. месечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на 

ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две години; 

 Тримесечен отчет за МОСВ, за нивата на ПАВ в АИС – Плевен през ІV тримесечие на 

2022 г. 

 Тримесечен доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав (за гр. Никопол) за ІV 

тримесечие на 2022 г. 

  

Акценти в дейността на направлението отчетния период: 

 Извършен е анализ на състоянието на КАВ през 2022 г., въз основа на резултатите от 

проведените измервания в постоянните автоматични станции (АИС) в Плевен, Ловеч и Никопол. 

Превишение на приложимите норми за КАВ е установено единствено броя на дните с превишена 

средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10 в гр. Никопол. 

 Оценени са относно спазване на приложимите норми, резултатите от проведени СПИ и 

СНИ на общо 62 бр. неподвижни източници на емисии. За констатирано превишение на НДЕ за 1 

източник е изготвено предложение за намаляване на наложена текуща санкция на стопанисващото 

дружество. 

Съставен АУАН № 005/27.01.2023 г  срещу  физическо лице  за това, че дружеството е 

превишило количеството разрешения (квота) за внос на предварително заредено с 

флуорвъглеводориди оборудване за календарната 2021 г. при налична разрешена квота в регистъра 

от 32 tCO2eq. Докладвана е необходимост от разрешения (квота) от 213 tCO2eq, като количествата 

превишени разрешения са 181 t CO2eq. Нарушение на чл. 14, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 

517/2014 на  Европейския  парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите 

парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, във връзка с чл. 34 и, ал. 1, т. 2,  

предложение първо от Закона за чистотата на атмосферния въздух 

 

Води 

През отчетния период в направлението са извършени 5 бр. проверки. 

Всички проверки през отчетния период са извънредни, от които 3бр. са по постъпили в 

РИОСВ – Плевен сигнали и 2бр. извънредни проверки по чл. 69 от ЗООС. 

Във връзка с извършените проверки са дадени 2 бр. предложения, от които 1бр. за налагане и 

1бр. за отмяна на текуща санкция.  

При извършване на контролната дейност са дадени 2 бр. предписания за привеждане 

дейността в съответствие със екологичното законодателство. 
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Във връзка с извършените проверки по постъпилите сигнали са изготвени 2бр. отговори до 

сигналоподателите; 1бр. доклад до Директора и е изготвено писмо до Община Луковит.  

  Експертите от направление „Опазване на водите“ извършват регулярно оценка на 

постъпилите протоколи от проведен собствен мониторинг на отпадъчните води, както и въвеждане 

на данни в ГИСУВД и електронни досиета на обектите.  

Извършен е анализ на постъпилите през отчетния период годишни доклади за изпълнение на 

условията по издадените разрешителни за заустване. Докладите са отразени в ГИСУВД, както и в 

електронните досиета на обектите. 

Във връзка с налагане на санкции по ЗООС, за установените превишения на ИЕО през 

отчетния период са направени изчисления и изготвени предложения до Директора на РИОСВ - 

Плевен. 

Изготвяне на отчет за изпълнение на програмата за контролни измервания на състоянието на 

отпадъчните води, заустващи в повърхностни водоеми за 2022г. 

Анализирани са протоколите от проведен контролен и собствен мониторинг и е определен 

корекционен коефициент К3, отчитащ степента на пречистване и приложим към изчисляване на 

таксата за заустване на отпадъчни води, съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване 

на воден обект и за замърсяване. 

Акцент в контролната дейност през периода са: 

- Изготвяне на информация за годишен план и отчет на РИОСВ – Плевен 

- Извършване на извънредни проверки по постъпили сигнали 

- Анализ на годишни доклади от титуляри на разрешителни за заустване 

 

КПКЗ 

През отчетния период е взето е участие в една извънпланова проверка на обект с КР. 

Извършени са 2 бр. извънпланови проверки по Приложение №4 от ЗООС и са дадени 4 бр. 

предписания. Изготвени са 5 бр. вътрешни становища по процедури по ОВОС. Изготвени са 2 бр. 

писма до МОСВ с информация за обекти с КР. Изпратено писмо на оператор с КР  с удължаване на 

срок по предписание. Изготвен доклад от вътрешен одит. Изготвен е месечен, тримесечен, 

шестмесечен и годишен отчет. Изготвена информация за годишен план и годишен отчет на РИОСВ 

Плевен. 

 

Управление на отпадъците 

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

общо 13 бр. проверки, от които 1 бр. по писмо на РИОСВ- Русе за извършен трансграничен превоз на 

отпадък, 3 бр. по писма на ОД на МВР Плевен, 2 бр. последващ контрол на дадени предписания, 2 бр. 

за прекратяване на работни листове за класификация на отпадъците, 1 бр.  по заявление за издаване на 

решение дейности с отпадъци (ДО), 1 бр. контрол по изпълнение на указания, дадени на синдика на 

„МИР Плевен“ с писмо изх.№3808/19.07.2022 г. за контрол на достъпа до площадката на „Феникс 

Плевен“ ЕООД,  3 бр. сигнали за замърсяване на участъци с отпадъци. 

При направените проверки са издадени общо 10 бр. предписания за привеждане в съответствие, 

от които 9 бр. са с неизтекъл срок и 1 бр. е изпълнено. 

При проведения контрол са констатирани нерегламентирани дейности с ИУМПС, ОЧЦМ и ИУЕЕО, 

дейности с текстилни отпадъци без издаден регистрационен документ, както и неизпълнение на 

дадени предписания за почистване на натрупани отпадъци ( представени са в Справка 1 към 

настоящото писмо). За установените нарушения са изпратени 3 бр. покани за съставяне на АУАН.  

 

За периода са издадени общо 10 бр. решения за издаване на разрешения и регистрационни 

документи по чл. 35 от ЗУО, в т.число: 

 1 бр. решение  за отнемане на разрешение за дейности по отпадъци; 

 1 бр. решение за прекратяване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за третиране на 

отпадъци;  
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 8 бр. решения за издаване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за събиране и 

транспортиране на отпадъци, от които 4 бр. нови, 3 бр. за изменения и допълнения и 1 бр. отказ от 

издаване 
  

 За установени административни нарушения по ЗУО са съставени и връчени 4 бр. АУАН, от 

които 1бр. АУАН на „Макса 87“  ЕООД за нарушение на чл. 143, ал.1, т.1 от ЗУО  и 3 бр. АУАН на 

„Мелта -90“ АД за констатирано през декември 2022 г. нарушение на чл. 156, ал. 1 във връзка с чл. 120 

от ЗУО. 

 

Почви 

През м. януари 2023 г. по компонент почви са извършени 2 планови проверки на 2 склада за 

съхранение на негодни ПРЗ. Извършен е текущ и последващ контрол по изпълнение на 

предписания, дадени с писмо и в констативен протокол от проверка през 2022 г. Констатирано е, че 

предписанията, дадени с писмо, не са изпълнени. Предстои  съставяне и връчване на АУАН и 

даване на предписания с нов срок за изпълнение. Предписанията, дадени в констативния протокол 

от проверка, са изпълнени. 

Взето е участие в 1 заседание на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД Земеделие-Ловеч 

и в 1 ДПК. 

Водена е кореспонденция с институции, до които са били препратени по компетентност 

сигнали и жалби, както и с податели на 1 сигнал и на 2 жалби. 

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 отчетния период беше процедирането в кратки срокове на 

инвестиционни предложения свързани с: 

- Мярка 6.1. от ПРСР – 6 уведомления; 

- Мерки за енергийна ефективност на общински обекти – 3 бр. 

- Ремонт на ВиК мрежи – 1 бр.; 

- Площадка за депониране и преработка на строителни отпадъци – 1 бр.;  

- Изграждане на фотоволтаични системи – 34 бр. 

През периода са постъпили 20 бр. уведомления от общини, от които 12 бр. са за изменение на 

влезли в сила Общи устройствени планове. 

 

През м. януари, 2023 г. са постъпили общо 94 бр. уведомления за ИП/П/П, 7 искания за 

преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, 1 доклад за оценка за съвместимостта, по съвместена 

процедура по ЗООС/ЗБР. 

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

преценяване необходимостта от извършване на ЕО, 1 решение за прекратяване на процедура. 

Изготвени са 8 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. За 64 

уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По текущите процедури са получени 26 

бр. становища, включително 8 от БДДР, 14 от РЗИ, 1 от ИАОС, 1 от ОД „Земеделие“ – Плевен, 1 от 

Община и 1 от РДНСК. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 7 бр. планови проверки на защитени територии: 

- 6 бр. проверки на защитена местност (ЗМ) "Гарваница", земл. с. Върбица, природна 

забележителност (ПЗ) Пещера „Разбитица“, з-ще гр. Плевен, ПЗ "Тектонски грабен Калето", з-ще с. 

Реселец, ПЗ Водопад "Скока", з-ще с. Реселец, ПЗ "Скалните кукли", з-ще с. Реселец, ПЗ 

"Купените", з-ще с. Реселец. Проверките са относно спазване режима на забрани, определен в ЗЗТ и 

заповедите за обявяване на защитените територии. Нарушения не са установени; 
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- 1 бр. проверка на ПЗ "Опански баир", земл. с. Опанец, обл. Плевен, относно предприети 

действия от Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ (ОП „УОЗГ“), Плевен, 

за недопускане на разораване на част от защитената територия, установено през 2022 г. (по сигнал с 

вх. №ОИК-3-11/07.02.2022 г.). Констатирано е, че в резултат от предприетите мерки от ОП „УОЗГ“ 

няма извършено разораване в защитената територия. 

Извършени са 7 бр. извънредни проверки на: 

- ЗМ „Кайлъка“, земл. гр. Плевен - относно спазване режима на забрани, определен в ЗЗТ, 

заповедта за обявяване и Плана за управление на защитената територия. Нарушения не са 

установени; 

- ПЗ "Опански баир", земл. с. Опанец - проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-3/09.01.2023 г. за 

движение на МПС в защитената територия. Установено е, че сигналът е основателен. Има 

нарушение на ЗЗТ и режима на ПЗ, определен в заповедта за обявяване. На място не са установени 

хора и техника. Уведомен е собственикът на имота – ТП ДГС Плевен, за предприемане на действия 

за преустановяване движението на МПС; 

- ПЗ “Находище на терциерни /тортонски/ вкаменелости“ - проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-

3/09.01.2023 г. за движение на МПС в защитената територия. Установено е, че сигналът е 

основателен. Има нарушение на ЗЗТ и режима на ПЗ, определен в заповедта за обявяване. На място 

не са установени хора и техника. Уведомени са собствениците на засегнатите имоти – Община 

Плевен и ТП ДГС Плевен, за предприемане на действия за преустановяване движението на МПС; 

- ЗМ „Брестнишко бранище“, з-ще с. Тодорово, относно спазване режима на забрани, определен 

в ЗЗТ и заповедта за обявяване на защитената територия. Нарушения не са установени; 

- ПЗ „Чернелка“, з-ще с. Тодорово, относно спазване режима на забрани, определен в ЗЗТ и 

заповедта за обявяване на защитената територия. Нарушения не са установени; 

- ЗМ “Коридорите”, з-ще с. Биволаре, относно спазване режима на забрани, определен в ЗЗТ и 

заповедта за обявяване на защитената територия. Нарушения не са установени; 

- ПЗ "Тектонски грабен Калето", з-ще с. Реселец - по писмо на Окръжен следствен отдел – 

Плевен с вх. №478/2023 г. на РИОСВ-Плевен, относно незаконни дейности в защитената територия. 

При проверка на място е установено, че в описаните в писмото имоти - ПИ №62503.344.1, ПИ 

№62503.399.3, ПИ №62503.399.4, ПИ №62503.398.11, ПИ №62503.398.539, с. Реселец, няма 

извършени дейности, свързани с добив на инертни материали и провеждане на сечи. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване на условията в Решение № ПН 218-ОС/2022 г. 

на РИОСВ-Плевен, с което е съгласувана Горскостопанска програма за ПИ №03068.182.59, землище 

с. Беглеж. В Решението е поставено условие при провеждането на гола сеч за келяв габър да не се 

извършва сеч на дърветата от видовете цер, космат дъб и сребролистна липа, независимо от тяхното 

състояние. При проверката на място е установено, че освен сеч на келяв габър, е проведена и сеч на 

дъбови дървета, чиито пънове са на различна височина и на някои от тях има поставена червена 

точка от спрей. Има оставени на място дърва и вършина от келяв габър и дъб. На проверката е 

представен констативен протокол от РДГ-Ловеч за извършеното нарушение. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки: 

- за спазване на условията в Решение №ПН 147-ОС/2022 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувано План – извлечение за сечи в гори, собственост на Община Плевен. На място е проверен 

подотдел 275 „в1“, с. Тодорово, който попада в защитена територия - ПЗ „Чернелка“ и в ЗЗ 

BG0000240 “Студенец”. Установено е, че сечта е проведена и приключила. Вършината е оставена на 

място и е разхвърляна по цялото сечище. Има наличие на семенен подраст, неравномерно 

разпределен по площта. Не са установени нарушения на условията в Решение №ПН 147-ОС/2022 г.; 

- на ЗЗ BG0000240 “Студенец”- по сигнал ОИК-3-3/09.01.2023 г. за движение на МПС в 

защитените зони. Установено е, че сигналът е основателен. Има нарушение на режима на ЗЗ, 

определен в заповедта за обявяване. На място не са установени хора и техника. Уведомени са 

собствениците на засегнатите имоти – Община Плевен и ТП ДГС Плевен, за предприемане на 

действия за преустановяване движението на МПС. 

 



 
6 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр от 

защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов /Buteo buteo/ от 

гр. Славяново, общ. Плевен, който е изпратен в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и 

отглеждане. 

Извършени са 5 бр. планови проверки на защитени дървета – Летен дъб и Благун, с. Беглеж; на 

3 бр. дървета от вида Космат дъб, з-ще с. Горни Дъбник, Летен дъб и Орех, з-ще гр. Долни Дъбник. 

Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитено дърво от вида Цер в з-ще с. Беглеж (до 

пътя Беглеж-Горталово). Нарушения не са установени. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на издадени от Община Долни Дъбник позволителни за 

ползване на лечебни растения по реда на ЗЛР. Нарушения не са установени. 

 

Проблеми при осъществяване на контролната дейност през текущия период: 

През месец януари 2023 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. 

В началото на годината несъществени затруднения възникват, обаче при отклоняване на експертен 

ресурс за извършване на непланирани проверки по жалби, сигнали или други, които се обезпечават 

с предварително одобрени средства за осъществяване на планираната контролна дейност. 

Извършена е проверка по 7 бр. сигнали от общо постъпили 13 броя. 

 

АУАН и наказателни постановления месец януари  2023 г. 

Съставени АУАН през месец януари 2023 г. 

Съставен е АУАН № 001/09.01.2023 г. срещу физическо лице – не е изпълнило предписание - 

в срок  до 10.10.2022 г включ. да представи в РИОСВ - Плевен работен лист за класификация на 

отпадъците - Приложение № 5 към чл.7 от Наредба № 2/2014 г. Нарушение  по  чл.156, ал.1 във вр с 

чл.120  от ЗУО 

Съставен е АУАН № 002/09.01.2023 г срещу срещу физическо лице – не е изпълнило 

предписание - в срок до 10.10.22 г включително в гр.Плевен в РИОСВ - Плевен да представи 

документите по отчетността на отпадъците. Нарушение по чл. чл.156, ал.1 във връзка с чл.120  от 

ЗУО.  

Съставен е АУАН № 003/09.01.2023 г срещу срещу физическо лице – не е изпълнило 

предписание - в срок до 04.11.22г  включ. Да почисти замърсените участъци в  ПИ с № 

43952.507.9624 по КККР на гр.Ловеч  като ги предаде на лица с документ по чл. 35 от ЗУО. 

Нарушение по чл. чл.156, ал.1 във вр. с чл.120  от ЗУО.  

Съставен е АУАН № 004/23.01.2023 г срещу физическо лице –  за периода от 19.04.2022 г до 

12.01.2023 г.  вкл. дружеството е съхранявало  на 8  броя излезли от употреба моторни превозни 

средства в различна степен на разкомплектоване на неразрешено за това място – ПИ53583.81.45  в 

землището на с .Опанец, местност" Каменна могила" за който няма издадено от директора на 

РИОСВ Плевен разрешение за дейности с отпадъци по чл.35, ал.1, т.1 връзка с чл.67 от ЗУО и 

същия не е отреден като площадка за дейности с ИУМПС, разположена на територия, за която 

съгласно устройствен план е допустима производствена и складова дейност. Нарушение  по чл. 143, 

ал.1, т.1 предложение 2 вр с чл. 35, ал.1,т.1 вр с чл. 38, ал.1 от ЗУО вр. с чл. 17 , ал.1 от Наредбата за 

излезлите от употреба моторни превозни средства. 

Съставен АУАН № 005/27.01.2023 г  срещу  физическо лице  за това, че дружеството е 

превишило количеството разрешения (квота) за внос на предварително заредено с 

флуорвъглеводориди оборудване за календарната 2021 г. при налична разрешена квота в регистъра 

от 32 tCO2eq. Докладвана е необходимост от разрешения (квота) от 213 tCO2eq, като количествата 

превишени разрешения са 181 t CO2eq. Нарушение на чл. 14, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 

517/2014 на  Европейския  парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите 

парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, във връзка с чл. 34 и, ал. 1, т. 2,  

предложение първо от Закона за чистотата на атмосферния въздух.  
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Издадени наказателни постановления: 

през месец януари 2023 г няма издадени наказателни постановления  

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

Няма влезли в сила НП.   

 

Сключени споразумения по чл.58г от ЗАНН: 

През месец януари 2023г няма сключени споразумения за приключване на административно-

наказателното производство.  

 

Издадени НП за налагане на текущи/еднократни санкции: 

Няма наложени текущи/еднократни санкции. 

 

Околната среда  

През месец януари 2023 г.  експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 50 проверки на 49 обекта 

в т. ч. 17 планови проверки и 33 извънредни проверки. Дадени са 18 предписания. 

 

Бизнеса 

През отчетния период са издадени 6 решения за преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС, 1 решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО и 1 решение за 

прекратяване на процедура. 

По мярка 6.1. от ПРСР са процедирани 6 бр. уведомления за ИП/П/П.   

По мерки за енергийна ефективност са процедирани ефективност – 3 бр. 

По ремонт и изграждане на общинска инфраструктура – 2 бр. 

По изграждане на фотоволтаични системи – 34 бр., от които са приключени 28 бр. 

Изготвени са 8 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. 

Постъпили са 94 уведомления за инвестиционни предложения, от тях за 64 бр. 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 и увреждане 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  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 1 прессъобщение и информации за потребление на гражданите; 

- За месец януари  са постъпили и обработени 13 бр. сигнали, като за всички са предприети 

необходимите действия в срок, в т. число 6 от тях са препратени за решаване по 

компетентност на съответните общински администрации. 

- Приложение – таблична част. 

 

 

 

Приложение – таблична част. 

 


