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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. ЮЛИ 2022 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 м. юли са постановени 21 бр. Решения – всички по чл. 18 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 183 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. юли в РИОСВ - Плевен са постъпили 94 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения за сеч. 

 

Tекущ контрол:  

- Извършени са 10 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 екземпляр от вида 

Градска лястовица от гр. Плевен, общ. Плевен; 4 екземпляра от вида Бял щъркел /Ciconia 

ciconia/ от с. Брест, общ. Гулянци, с. Умаревци, общ. Ловеч, гр. Д. Митрополия, общ. Д. 

Митрополия и с. Малчика, общ. Левски; 3 екземпляра от вида Домашна червеноопашка 

(Phoenicurus ochruros) от гр. Плевен, общ. Плевен; 1 екземпляра от вида Черен бързолет 

/Apus apus/ от гр. Плевен, общ. Плевен; 1 екземпляр от вида Забулена сова /Tyto alba/ от 

гр. Кнежа, общ. Кнежа, които са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за 

лечение и отглеждане; 1 екземпляр от вида Бял щъркел /Ciconia ciconia/ от с. Садовец, 

общ. Долни Дъбник, изпратен в зоологическа градина „Зоопарк „Кайлъка“ – Плевен“ за 

лечение и отглеждане; 1 екземпляр от вида Бял щъркел /Ciconia ciconia/ от гр. Червен 

бряг, общ. Плевен, по сигнал с вх. № ОИК-3-92/25.07.2022 г. за щъркел, който не може да 

лети, на по-късно е установено, че птицата е излетяла. 

- Издадени са 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 решения за 

преценяване на необходимостта от ЕО, 3 решения за прекратяване на процедури по 

ОВОС и ЕО.  

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

шеста на ЗООС. Постъпили 132 уведомления за инвестиционни предложения, от тях за 

121 бр. е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.  

- Направени са общо 2 извънредни проверки – по сигнал и във връзка с правното 

действие на решение. 

 

Последващ контрол: 

През отчетния период са направени 4 бр. проверки по изпълнение на предписания. 

 

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

от осъществената контролна дейност: 
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Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

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

извършили/участвали в общо 13 бр. проверки (12 бр. по компонент „въздух”, 1 бр. 

проверки по фактор „шум“) в  12 бр. обекти. Съставени са 12 бр. протоколи, в т.ч. 11 бр. 

протоколи от индивидуални проверки, 1 бр. протокол от КПКД, 1 бр. протокол от 

проверка на обект с КР. От извършените 13 бр. проверки, 12 бр. са планови и 1 е 

извънредна. Извънплановата проверка е за съгласуване местоположение на пробовземна 

точка.  

През отчетния период са издадено 1 предписание, срокът за изпълнение не е 

изтекъл. 

Проверени са 4 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 15 бр. 

източници (горивни и технологични). Проверени са 3 бр. доклади за проведени СПИ за 

шум в околната среда. 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. Участия в 2 бр. ДПК. 

Въвеждане, редактиране и потвърждаването на данните за 2021г. в партидите на 88 

бр. оператори на регистрирани инсталации по чл.30л от ЗЧАВ, извършващи дейности от 

обхвата на приложение 1 от Наредба 7/2003г. Информационна система за инсталациите, 

източници на емисии от ЛОС е актуализирана в срок до 31.07.2020г., съгласно Заповед 

РД-189/11.4.2016г.  (вх.№1563/25.4.2016) на ИАОС. 

Изготвени са 5 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: 

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

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

- Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ), за ІІ 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. 

Акценти:  

Провеждане на планови и извънпланови проверки на обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии в обхвата на Наредба №1/27.6.2005г. 

Въвеждане, редактиране и потвърждаването на данните за 2021г. в партидите на 

операторите на регистрирани инсталации, извършващи дейности от обхвата на 

приложение 1 от Наредба 7/2003г. Информационна система за инсталациите, източници 

на емисии от ЛОС е актулизирана. 
 

Води 

През м. юли 2022 г. са извършени 11 бр. планови проверки, от които: 

            -10 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води; 

            -1 бр. участие в КПКЗ; 

През отчетния период са направени 5 бр. извънредни проверки, както следва: 

            -3 бр. индивидуални проверки по постъпили жалби/сигнали; 

            -1 бр. КПКД по постъпил сигнал 

            -1 бр. КПКЗ – последващ контрол на дадено предписание. 

Общ брой на извършените проверки е 16 бр. 

При направените проверки са дадени 4 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда; изготвени са 
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отговори до сигналоподателите; изготвени са доклади /2бр./ до Директора на РИОСВ – 

Плевен, както и 1 бр. запитване до Министерството на здравеопазването. 

През отчетния период е съставен 1бр. АУАН на „Винпром - Троян“ АД, гр. Троян 

и е направено предложение до Директора на РИОСВ – Плевен за определяне размера на 

глоба/имуществена санкция.   

Изготвено е 1 бр. - становище до БДДР във връзка с искане за продължаване срока 

на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване в повърхностни 

води; 

От направлението е изготвен шестмесечен отчет до ИАОС относно проведен 

контролен мониторинг на отпадъчни води; 

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 1 бр. МК по Заповед на Областния 

управител на област Ловеч и 1 бр. ДПК по Заповед на РДНСК Ловеч.  

Акцент в контролната дейност през периода са: 

- Извършени извънредни проверки по постъпили жалби и сигнали. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени 2  планови  проверки на оператори с КР. 

Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР, становища по процедури по ОВОС и 

отговор на писмо до ИАОС. 

 

Химикали 

През юли 2022 г. са извършени 3 бр. планови проверки, от които 2 бр. 

индивидуални и 1 бр. КПКД  по спазване на изискванията на законодателството по 

химикали. Извършен е контрол на 2 производители на етерични масла. При проверките се 

констатира, че 1 бр. инсталация за производство на етерични масла извършва дейност и 

произвежда етеречно масло от лавандула. Производителят е извършил същинска 

регистрация през 2021 г. на лавандулово масло в Европейска агенция по химикали, с което 

е изпълнено задължението по чл.5 на Регламент REACH. Проведен е и контрол по 

спазване на Регламент 850/2004 за наличие на вещества на забрана НВСD  и deca – BDE в 

текстилни дамаски, използвани в предприятие за производство на мебели, не се 

констатира наличието им. 

Издадено е решение по чл.106, ал.4 от ЗООС за потвърждение на пълнотата и 

съответствието на актуализиран доклад за политика за предотвратяване на големи аварии 

на предприятие с нисък рисков потенциал с оператор „Феникс ойл трейд“, гр. Русе. 

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

замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или 

приложен ПАМ.   

 

Управление на отпадъците 

През месец юли 2022 г. експертите, извършващи контрол по управление на 

отпадъците, общо 32 бр.  проверки, в това число: 

- 18 бр. планови индивидуални проверки и 12 бр. извънредни, от които 2 бр. 

извънредно КПКД;   

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

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

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци,  2 бр. последващ контрол на дадени 

предписания, 3 бр. във връзка с постъпили писма на МОСВ, община Летница и ОДБХ - 

Плевен, 2 бр. за издаване на разрешение и за изменение и допълнение на  ДО и 1 бр. за 

прекратяване на работни листове за класификация на отпадъци. При направените 
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проверки са издадени общо 7 бр. предписания, от които 2 бр. са изпълнени и 5 бр. са с 

неизтекъл срок за изпълнение 

За периода са издадени разрешения и регистрационни документи по чл.35 от ЗУО, в 

т.число откази и прекратени процедури: 

- 1 бр. за изменение и допълнение на разрешителни за дейности с отпадъци по чл. 67 

от ЗУО; 

- 1 бр. отказ за изменение и допълнение на разрешително за дейности с отпадъци по 

чл. 67 от ЗУО; 

- 1 бр. регистрационeн документ по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на 

отпадъци.  

- 1 бр. прекратена процедура по изменение и допълнение на регистрационен 

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

 Утвърдени са 18 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на 

Наредба 2. Прекратени са 24 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на 

Наредба 2. 

В РИОСВ Плевен са представени  2 бр. доклади за основно охарактеризиране на 

отпадъци с кодове а 17 01 07 и 17 09 04, на които са издадени откази. 

Въведени в Excel формат са 452 идентификационни документи за транспорт на 

опасни отпадъци.  

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

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

нарушение на чл.133, ал.3 т.3 от ЗУО във връзка с чл.35,ал.1 т.1 от ЗУО в размер на 1400 

лв. 

 

Почви 

През м. юли 2022 г. по компонент почви са извършен 4 планови индивидуални 

проверки и са дадени 4 предписания за констатирани несъответствия. 

Взето е участие в: 

- 2 проверка по КПКЗ на обекти с издадени КР: 1 планова и 1 извънредна- 

последващ контрол по предписание. Дадено е 1 предписание за констатирано 

несъответствие; 

- 1 извънредна проверка (КПКД) по сигнал, касаещ разлив на течност с неизвестен 

състав и произход в горски фонд. 

Във връзка с получаване на актуална информация за собствеността на имота, в който 

се намира склада за съхранение на негодни ПРЗ в с. Добродан, общ. Троян, е изпратено 

питане до Службата по вписванията – Троян.  

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

Земеделие-Плевен. 

Изготвен е отговор по 1 сигнал и 1 жалба е препратена по компетентност. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 14 

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 на направлението през м.юли беше процедирането в кратки 

срокове на инвестиционни предложения свързани с мерки за енергийна ефективност, 

закупуване на техника за земеделски стопанства, реконструкция на общински пътища, 

процедиране на общински програми. 

През периода са постъпили 13 уведомления от общини за ИП за ремонт на улици, 

общински програми, изменение на ОУП на община и други.  
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За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 132 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 10 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО и др. 

Издадени са 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 решения за 

преценяване на необходимостта от ЕО, 3 решения за прекратяване на процедури по 

ОВОС и ЕО. 

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

ЗООС. За 121 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  По текущите 

процедури са получени 27 бр. становища, от БДДР (4 бр.), РЗИ (20 бр.), ОД „Земеделие“ 

(3 бр.), РИМ – Плевен (2 бр.).  

Направени са 2 извънредни проверки – по сигнал и във връзка с правното действие на 

решение. Няма предписания и не са съставяни АУАН 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

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

заповедите за обявяване на Защитена местност (ЗМ) "Палаза", земл. с. Коиловци и ЗМ 

"Гарваница", земл. с. Върбица, обл. Плевен. Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на природна забележителност "Деветашка 

пещера" по сигнал с вх. №ОИК-3-90/15.07.2022г. за замърсяване с битови отпадъци в 

пещерата. При проверката такива не са установени. На паркинга до границата на 

защитената територия има поставени контейнери за отпадъци а на алеята – продход към 

пещерата, има поставена табела за изхвърляне на отпадъците на определените за целта 

места. 

 

Извършени са 3 бр. планови проверка на защитени зони (ЗЗ): 

- за спазване на режима, определен със заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000618 

"Видима" - проверени са имоти (пасища) в землището на с. Велчево, общ. Априлци - 

Община Априлци; нарушения не са установени; 

- за спазване условията в Решение ПН-109/2021 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувано План-извлечение за сечи на територията на ТП ДГС Троян, гр. Троян; 

нарушения не са установени; 

- за спазване условията в Решение ПН-166/2021 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувано План-извлечение за сечи на територията на ТП ДГС Черни Осъм, с. Черни 

Осъм; нарушения не са установени. 

 

Извършени са 10 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- 1 екземпляр от вида Градска лястовица от гр. Плевен, общ. Плевен; 4 екземпляра от 

вида Бял щъркел /Ciconia ciconia/ от с. Брест, общ. Гулянци, с. Умаревци, общ. Ловеч, гр. 

Д. Митрополия, общ. Д. Митрополия и с. Малчика, общ. Левски; 3 екземпляра от вида 

Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros) от гр. Плевен, общ. Плевен; 1 екземпляра 

от вида Черен бързолет /Apus apus/ от гр. Плевен, общ. Плевен; 1 екземпляр от вида 

Забулена сова /Tyto alba/ от гр. Кнежа, общ. Кнежа, които са изпратени в Спасителен 

център, гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане; 

- 1 екземпляр от вида Бял щъркел /Ciconia ciconia/ от с. Садовец, общ. Долни Дъбник, 

изпратен в зоологическа градина „Зоопарк „Кайлъка“ – Плевен“ за лечение и отглеждане; 

- 1 екземпляр от вида Бял щъркел /Ciconia ciconia/ от гр. Червен бряг, общ. Плевен, по 

сигнал с вх. №ОИК-3-92/25.07.2022 г. за щъркел, който не може да лети; установено е, че 

птицата е излетяла. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоопарк "Кайлъка", гр. Плевен, стопанисван 

от Община Плевен. Нарушения не са установени. 
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Извършена е 1 бр. извънредна проверка на условия за отглеждане на екземпляри от 

вида Дългоносо мече /Nasua nasua/ в зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен, Общинско 

предприятие "Акварел", гр. Плевен (във връзка с писмо на МОСВ с вх. №4052/2022 г. на 

РИОСВ - Плевен). Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени дървета от видовете Летен дъб (3 

екз.), в земл. с. Коиловци, обл. Плевен, и Дива круша в земл. гр. Пордим, обл. Плевен. 

Нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на: 

- вековно защитено дърво - Обикновен бук, находящо се в с. Бели Осъм, което е 

изсъхнало, поради което ще бъде проведена процедура за неговото заличаване; 

- на дърво - Обикновен бук, находящо се в с. Бели Осъм, подотдел 108 "к", съгласно 

ГСП на ТП ДГС Троян, 2017 г., с цел обявяването му за защитено по ЗБР; 

- на дървета - Явор и Планински ясен, находящи се в с. Черни Осъм, подотдели 85 "б" 

и 85 "в", съгласно ГСП на ТП ДГС Черни Осъм, 2013 г; с цел обявяването им за защитени 

по ЗБР; 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на пункт за събиране и изкупуване на охлюви 

в гр. Ловеч, обл. Ловеч, КК "Мелта" (във връзка с писмо с вх. №4171/2022 г. на РИОСВ-

Плевен за деклариране на количества охлюви, налични след 30.06.). Нарушения не са 

установени. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Община Пордим, гр. Пордим, за издадени 

позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са установени. 

Извършени са 4 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове (БЗП) в с. 

Дебнево, ул. Клокотница №55 (на БИОПРОГРАМА ЕАД); гр. Троян (на ЕТ "БИЛЕК-Д. 

Пейнеков" и физическо лице); в гр. Пордим (на физическо лице). Нарушения не са 

установени. 

 

Извършени са 4 бр. планови проверки по ЗГМО на: 

- Лаборатория по "in vitro" размножаване на дребноплодни овощни видове към 

Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян, взета е листна проба за 

анализ с цел установяване на генетично модифицирана ДНК; 

- Опитно поле на "Юрофинс Агросайнс Сървисес" ЕООД, гр. Летница в с. Чавдарци и 

гр. Летница, взети са листни проби за анализ с цел установяване на генетично 

модифицирана ДНК от 4 бр. култури; 

- Опитно поле на "Анадиаг България" ЕООД, гр. София, в с. Бохот, общ. Плевен, 

взети са листни проби за анализ с цел установяване на генетично модифицирана ДНК от 2 

бр. култури; 

- Демонстрационно поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа, взети са листни 

проби за анализ с цел установяване на генетично модифицирана ДНК от 6 сорта царевица. 

 

АУАН и наказателни постановления месец юли 2022 г. 

 

Съставен е АУАН № 024/12.07.2022 г. срещу физическо лице от гр.Тръстеник - за 

това, че на 13.04.22 г. частен имот на  площ 1470, съхранява 6 бр. ИУМПС в различна 

степен на разкомплектованост като извършва дейност по оползотворяването им с код R 

13 – съхранение на тези ИУМПС и други отпадъци с изключение на временното им 

съхраняване на площадката на образуване до събирането им по смисъла на Приложение 2, 

към параграф 1, 13 от ЗУО, без да има  разрешение  за третиране на отпадъци по чл. 67 от 

ЗУО. Нарушение по чл. 133, ал.3 ,т.3 от ЗУО.  
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Съставен е АУАН № 025/22.07.2022г срещу юридическо лице  от гр.Троян, за това, 

че до 22.07.2022 г включително дружеството не е провело собствен мониторинг на 

отпадъчните води за 2021г. съгласно изискванията на чл. 174, ал.1 т.2 от ЗВ. Нарушение 

на чл. 174, ал.1 , т.2 вр. с чл. 200, ал.1, т.29 от ЗВ.  

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 

НП № 013/04.07.22 г. срещу  физическо лице от гр.Плевен за това, че 06.02.2022 г в 

имот в землището на с.Коиловци, собственост на обл. Дирекция "Земеделие" Плевен 

изхвърлил строит. отпадъци - тухли, керемиди, кирпич в общо количество от около 12 

куб. м. на неразрешено за това място - горепосочения поземлен имот.  Нарушение по чл. 

133, ал.1  от ЗУО вр. с чл.5 от Наредба за управление на строителните отпадъци за което е 

наложено наказание глоба в размер на 300.00 лв.   

НП № 017/17.05.2022 г срещу юридическо лице от гр. Ловеч, за това, че   

19.05.2022г в гр. Ловеч дружеството при извършване на дейността си с бездействие е 

допуснало  неразрешено изпускане на опасно вещество – амоняк в атмосферния въздух от 

хладилна амонячна инсталация. Нарушение по чл.162а, ал.1 от ЗООС, за което е наложено 

наказание имуществена санкция в размер на 20 000 лв.   

  

Влезли в сила наказателни постановления:  

Наказателно постановление с № 001/17.03.2022г срещу физическо лице за 

нарушение по чл. 127, ал.3 от ЗБР с наказание в размер на 2000 лв, влязло в сила на 

21.07.22 г. 

 

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

Споразумение с ОИК-3-66/4/19.07.22 г по АУАН № 020/09.06.2022 г с нарушител 

физическо лице за нарушение по чл. 74,ал.1 във вр с чл.31,ал.2 т.2 от ЗБР и наказание 

глоба в размер на 70.00 лв. 

Споразумение с изх.№ 3911/7/22.07.22г по АУАН с № 022/13.06.2022г  с 

нарушител юридическо лице от  с. Добродан за нарушение по чл. 48,ал.1 т.12 във връзка с 

чл. 200, ал.1, т.43 от ЗВ.   

  

 Изготвени резолюции за прекратяване на административнонаказателно 

производство през месец юли 2022 г :  

 Резолюция за прекратяване на адиминистративнонаказателно производство по 

АУАН с № 009/16.02.2022г  срещу  юридическо лице от гр.София за нарушение по чл. 

155, ал.1 от ЗУО, издадена на основание чл. 54, ал.1 ,т.1 предложение 2 от ЗАНН. 

 

Издадени НП за налагане на текуши/еднократни санкции:  

 

През месец юли 2022г не са издавани НП за налагане на текуши/еднократни санкции. 

 

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

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

През месец юни експертите от РИОСВ – Плевен са направили 98 проверки на 96 

обекта. От тях 62 бр. са планови проверки и 36 извънредни. Дадени са 19 предписания. 

През месеца са извършени четири комплексни  проверки на обекти по повече от 

един компонент.  

 

Бизнеса  
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- За периода са издадени 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 

решения за преценяване на необходимостта от ЕО, 3 решения за прекратяване на 

процедури по ОВОС и ЕО. 

- По мерки 4.2 и 6.3 от ПРСР са постъпили 5 бр. уведомления за ИП/П/П.   

- Проведени са процедури по 13 уведомления на общини относно ремонт на улици, 

общински програми, изменение на ОУП на общини и други. 

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

ЗООС. За 121 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. 

- 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. 

През месец юли са постъпили и обработени общо13бр. сигнала и. жалби. За всички 

са предприети  своевременно съответните действия – проверка на място, отговор или 

препращане по компетентност.  

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


