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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. ЮНИ 2021 г. 

 

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

от осъществената контролна дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

През м. юни 

- са постановени 28 бр. Решения – 25 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл. 20 и 2 бр. по по чл. 2, 

ал. 5 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 115 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.  

- в РИОСВ - Плевен са постъпили 77 бр. уведомления за Горскостопански програми и 

План извлечения. 

- Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, и 1 решение 

за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО. През периода няма издадени 

решения за преценяване необходимостта от ЕО. 

- Изготвени са общо 3 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава 

шеста на ЗООС. Постъпили 84 уведомления за инвестиционни предложения, от 

тях за 51 бр. е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

Tекущ контрол:  

През месец юни експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 127 проверки на 126 

обекта в т. ч. 66 планови проверки, 36 проверки по чистотата на населените места  и 25 

извънредни проверки. Съставени са 45 предписания. 

Извършени са 11 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

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

- Горска улулица (2 екз.) от с. Румянцево и гр. Троян; Бял щъркел (4 екз.) от гр. 

Никопол, с. Староселци и с. Дерманци; Домашна кукумявка от с. Черковица (5 екз.); 

Керкенез и Сирийски пъстър кълвач от гр. Плевен; Обикновен мишелов от с. Гривица; 

Авлига от с. Брестово. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за 

лечение и отглеждане. 

- Керкенез от гр. Плевен, оставен на място в ж.к. "Дружба", бл. 115, във видимо добро 

състояние; 

- Градска лястовица – паднал от гнездото млад екземпляр, пуснат в друго достъпно 

гнездо в гр. Плевен. 

Направени са 17 планови проверки, от тях:  

- 9 проверки за контрол по републиканската и общинска пътна мрежа, и 

речни легла на територията на РИОСВ Плевен, при които са дадени 2 бр. 

предписания  

- 8 проверки за изпълнение на условия в решения па ОВОС, от които 2 броя 

по документи. При проверките е дадено 1 бр.предписание.  

 През отчетния период има съставени АУАН по ЗЛР.  

 

Последващ контрол:  

Извършена е извънредна проверка след дадено предписание във връзка със сигнал с 

вх. №ОИК-3-46/2021 г. на РИОСВ-Плевен за опасно щъркелово гнездо в гр. Луковит. 
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Предписанието е изпълнено - опасно надвисналите над ел. проводниците клони от 

гнездото внимателно са изрязани от представители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, 

гр.София, като е установено от тях, че в гнездото няма яйца и малки. 

 

АУАН и наказателни постановления месец юни 2021г. 

Съставен е АУАН на лице, извършващо първична обработка на стрък от лечебното 

растение цвят липа, като не е уведомил РИОСВ-Плевен за организирания от него 

билкозаготвителен пункт и е в нарушение на чл.31, ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗЛР.  

Влезли в сила 4 наказателни постановления. 

  Издадено едно ново наказателно постановление за  нарушение по  чл.133, ал.3, т.3 

от ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 лв. 

 

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  

През месец  юни 2021г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 24 бр. проверки (17 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. по 

фактор „шум“, 1 бр. по фактор „изменение на климата“ и 4 бр. по фактор „отпадъци“  в  

21 бр. обекти. Съставени са 22 бр. протоколи, в т.ч. 18 бр. протоколи от индивидуални 

проверки, 1 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД, 3 бр. проверки на обекти с 

КР. От извършените 24 бр. проверки, 20 бр. са планови и 4 бр. са извънредни –  1 

проверка по сигнал, 1 проверка на нов оператор, 2бр. за присъствие на СПИ. 

Издадени са  10 бр. предписания, 3 от тях са с неизтекъл срок за изпълнение. 

Проверени са 7 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 9 бр. 

източници (горивни и технологични). 

Изготвени са 9 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 за сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 за 

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

Въведени са и са потвърдени данните за консумация на разтворители за 2020г. в 

поименните партиди на 83 бр. оператори с инсталации, работещи с органични 

разтворители. 

Приети са 2 бр. доклади за СПИ на шум в околна среда, издадени са заключения за 

спазени гранични нива. 

Експерт от направлението взе участие в 1 бр. Държавни приемателни комисии. 

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

преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти за месец юни 2021 г.: 

 Проверки на обекти и дейности с източници на емисии на летливи органични 

съединения при употребата на разтворители и съхранение, товарене и разтоварване на 

бензини. 

 Въвеждане и потвърждаване на данни за 2020г. на оператори, извършващи 

дейности с разтворители в публичния регистър по чл.30л от ЗЧАВ. 

 

Води 
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През м.юни 2020 г. са извършени 21бр. планови проверки, от които:  

- 14 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води, 

- 5 бр. контрол на речни легла, републиканска и общинска пътна мрежа, 

- 2 бр. участие в КПКЗ, 

 През отчетния период са направени 2 бр. индивидуални извънредни проверки, както 

следва: 

- 1 бр. индивидуална проверка по постъпил сигнал /съвместно с БДДР и РЛ-Плевен/ 

- 1 бр. индивидуална проверка за пломбиране на авариен савак на ПСОВ гр. Ловеч 

Извършени са 1 бр. участия в проверки планирани от направление ОЧАВ. 

 При направените проверки са дадени 6 бр. предписания за привеждане дейността на 

обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда.  

По Заповед на Областния управител на Област Плевен и Заповед на Областния 

управител на Област Ловеч експертите в направление „Опазване на водите“  участваха в 

Междуведомствени комисии по утвърдени график за извършване на проверки на 

проводимостта по речните корита, преминаващи на територията в двете области. 

През отчетния период не са съставяни АУАН, няма предложения за налагане и/или 

отмяна на текущи санкции по ЗООС.  

През м. юни по компонент води са изготвени 7 бр. становища по ОВОС и са 

направени 6 анализа на представена информация по глава VI и глава VII от ЗООС.  

Изготвени са 3 бр. информация по ЗДОИ и за др. институции. 

В ГИСУВД регулярно се въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и 

контролен мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за 

заустване.  

Акцент в контролната дейност през периода са: 

- 5 бр. проверки за контрол на речни легла, републиканска и общинска пътна мрежа 

- 6 бр. участия по график в МК по Заповед и на Областните управители на Област 

Ловеч и Област Плевен  

КПКЗ 

През месец юни са осъществени 3 планови  проверки на оператори с КР и 2 

проверки за контрол чистотата на населените места. Дадени са 8 предписания, във връзка 

с изпълнение на условия от комплексни разрешителни. Одобрени са всички доклади в 

информационната система на ИАОС. Изготвени са всички доклади от проверки на обекти 

с КР. Дадени са 7 бр. становища по процедури по ОВОС и КР. Взето е участие в 2 бр. 

ДПК на обекти с КР.  

Изпратено писмо за информация по сигнал на обект с КР.  

Изпратени са отговор по писмо  до МОСВ и 

писмо до оператор с КР.  

  

Химикали 

През юни 2021 г. са извършени общо 5 бр. проверки по спазване на 

законодателството по химикали и контрола на риска от големи аварии (СЕВЕЗО) -  3 бр. 

планови индивидуални, 1 бр. планова КПКД и 1бр. планова проверка СЕВЕЗО на обект с 

класификация нисък рисков потенциал. За отчетния период са дадени общо 2бр. 

предписания по спазване на законодателството по химикали - 1бр. за представяне на 

информация по Заповед РД 268/2018 г. на МОСВ и 1бр. за представяне на документ от 

извършена същинска регистрация на химично вещество в Европейската агенция по 

химикали (ECHA). Извършен е контрол на производител на етерично масло от лавандула, 

констатира се, че към момента на проверката не е започнала производствената дейност. 

Дадено е предписание за представяне на документ от извършена същинска регистрация на 

химично вещество в Европейската агенция по химикали (ECHA). През отчетния период е 

проведен контрол на производител на перилни и почистващи препарати по спазване на 

изискванията на Регламент №259/2012г. по отношение на употребата на фосфати и други 
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фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и Регламент 648/2004 

относно детергентите. При проверките не се констатираха нарушения.  

През юни 2021 г. е участвано в 1 бр. проверки на обект с КР и 2 бр. проверки за 

чистотата на пътища и реки на териториите на Община Плевен и Община Гулянци. 

През периода са изготвени доклади от извършените проверки, както и становища 

по процедури по ОВОС, ЕО, КР и текущи процедури по актуализация на документите по 

реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС на предприятия с класификация нисък рисков и висок 

потенциал. 

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 юни 2021 г. експертите, извършващи контрол по управление на 

отпадъците, извършиха 12 бр. проверки, в това число: 

- 7 бр. индивидуални планови проверки; 

- 1 бр. участие в планова комплексна проверка; 

- 1 бр. участие в планова проверка на условия в КР; 

- 1 бр. участие в планова проверка на условия в решение по ОВОС; 

- 2 бр. извънредни проверки.  

Извънредните проверки са във връзка със сигнал с вх. № ОИК-3-45/31.05.2021 г. за 

нерегламентирано замърсяване в с. Стефаново, общ. Ловеч и сигнал с вх. № ОИК-3-

50/08.06.2021 г. за нерегламентирано замърсяване в с. Реселец, общ. Червен бряг.  

От плановите проверки, 3 бр. са за контрол върху чистотата на речни легла и 

общински пътища. 

При направените проверки са издадени общо 10 бр. предписания. 

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

т.число: 

- 1 бр. за прекратяване на разрешително за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО; 

- 3 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на 

отпадъци; 

- 4 бр. за изменение и допълнение на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за 

събиране и транспортиране на отпадъци.  

Утвърдени са 95 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на 

Наредба № 2. Издадено е становище на „Месокомбинат Ловеч“ АД за основно 

охарактеризиране на отпадък с код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита. 

Въведени в Excel формат са 674 идентификационни документи за транспорт на 

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

Акценти: 

 Всички експерти от специализираната администрация са извършили общо 36 бр. 

планови проверки за контрол върху чистотата на пътната мрежа и речните легла. При 

проверките са дадени 14 бр. предписания за почистване на констатирани локални 

замърсявания. 

 

Почви 

През м. юни 2021 г. са извършени 9 планови проверки на складове за съхранение на 

негодни и излезли от употреба ПРЗ. Дадени са 2 предписания, сроковете на които не са 

изтекли. 

Извършени са 3 планови проверки, от които 1 бр. е по КПКЗ и 2 бр. по  изпълнение 

на условия по компонент почви, поставени в Решения по ОВОС. 

Участвано е в: 

- 1 комисия за приемане на техническа рекултивация на общинско депо за ТБО в гр. 

Долна Митрополия; 
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- работна среща (онлайн) на Междуведомствена работна група към МОСВ по проект 

Пестициди. 

Изготвен отговор до община Червен бряг, касаещ определяне на член на постоянно 

действащата комисията по Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за 

обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън 

обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 10 

вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ (вкл. по ГДОС за 2020 г.), като 3 

от становищата са и по компонент Земни недра. 

Извършва се поддържане на информацията от общините, касаеща месечно 

докладване за състоянието на складовете за негодни ПРЗ. 
 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността на направлението през м.юни беше процедирането в кратки 

срокове на инвестиционни предложения свързани с мерки за енергийна ефективност, 

реконструкция на общински пътища, разрешителни за водовземане, процедиране на 

общински програми. 

През периода са постъпили 12 уведомления от общини за ИП относно ремонт на 

улици, общински сгради и съоръжения, програма за опазване на околната среда на 

община Никопол и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 84 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 5 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, 2 годишни доклада 

за прилагане на ОУП на община Д.Митрополия, Летница и др. 

Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 бр. решение за 

прекратяване на процедури. 

Изготвени са 3 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 51 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  По текущите 

процедури са получени 27 бр. становища, от които 11 бр. от БДДР, 11 бр. от РЗИ, 2 бр. от 

ИАОС и 3 бр. - други.  

Направени са 17 планови проверки, от които 9 бр. за изпълнение на условия в 

Решения по ОВОС. Дадени са 3 бр. предписания, няма съставени АУАН.  

 

Превантивна дейност 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 4 бр. планови проверки на защитени територии, относно спазване на 

режима на забрани, определен със Закона за защитените територии и заповедите за 

обявяването им: ЗМ "Микренска усойна", земл. с. Борима; ЗМ "Усойната", земл. с. 

Борима; ЗМ "Шумата", земл. с. Крушуна; ЗМ "Люляката", земл. с. Крушуна. Нарушения 

не са установени. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени територии: 

- ПЗ "Карлуковски карстов комплекс - пещера "Свирчовица", във връзка със 

съгласувани от РИОСВ - Плевен снимки на филм от "Ню Бояна Грейв" ЕООД. Нарушения 

не са установени. 

- ЗМ "Кайлъка", във връзка със заявление на Фондация "Аз съм Кайлъка" за нова 

туристическа пътека. 

Извършени са 3 бр. планови проверки на защитени зони във връзка с: 

- спазване режима от заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002110 "Априлци"; проверен е 

ПИ №52218.26.41, з-ще гр. Априлци, с НТП „Ливада“; нарушения не са установени; 

- спазване режима от заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002111 "Велчево", проверен е 

ПИ №10567.28.29, земл. с. Велчево, с НТП „Ливада“; нарушения не са установени; 
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- спазване условията в Решение №ПН 179-ОС/2020 г. на РИОСВ-Плевен за сечи в 

подотдели, съгласно ГСПлан на ДГС - Лесидрен, 2014 г.; собственост на СЗДП ТП ДГС-

Лесидрен, с. Лесидрен; нарушения не са установени. 

 

Извършени са 11 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

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

- Горска улулица (2 екз.) от с. Румянцево и гр. Троян; Бял щъркел (4 екз.) от гр. 

Никопол, с. Староселци и с. Дерманци; Домашна кукумявка от с. Черковица (5 екз.); 

Керкенез и Сирийски пъстър кълвач от гр. Плевен; Обикновен мишелов от с. Гривица; 

Авлига от с. Брестово. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за 

лечение и отглеждане. 

- Керкенез от гр. Плевен, оставен на място в ж.к. "Дружба", бл. 115, във видимо добро 

състояние; 

- Градска лястовица – паднал от гнездото млад екземпляр, пуснат в друго достъпно 

гнездо в гр. Плевен. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки по сигнал с вх. №ОИК-3-46/2021 г. на 

РИОСВ-Плевен за опасно надвиснали над ел. проводниците клони от щъркелово гнездо, 

разположено върху метален ел. стълб в гр. Луковит. Клоните внимателно са изрязани от 

представители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр.София, като е установено от тях, 

че в гнездото няма яйца и малки. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Зоопарк - гр. Ловеч, за изпълнение на 

условията в Лиценз №33/2019 г. на МОСВ. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Китайски 

александър, включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в гр. Тръстеник, 

във връзка със Заявления за издаване на регистрационни карти на кземплярите. 

 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. 

Луковит и в с.Торос. Нарушения са установени в пункта в с. Торос – той не е обявен в 

РИОСВ – Плевен, няма регистрирана книга за изкупните, реализираните и наличните 

количества билки, а наличните количества цвят липа (в процес на първична обработка – 

сушене) нямат документ за произход. Дадено е предписание и е съставен е 1 бр. АУАН. 

Предписанието е изпълнено. 

Извършени са 2 бр. планови проверки по ЗГМО: 

- на опитно поле (с. Чавдарци) на "Юрофинс Агросайнс Сървисес"- ЕООД, гр. 

Летница; 

- на опитно-демонстрационно поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа. 

Взети са листни проби за анализ с цел установяване на генетично модифицирана 

ДНК. 

 

АУАН и наказателни постановления месец юни 2020г. 

Съставен е АУАН №010/23.06.2021г. на Калин Пешев Укупейчев - извършва 

първична обработка на стрък от лечебното растение цвят липа, като не е уведомил 

РИОСВ-Плевен за организирания от него билкозаготвителен пункт и няма книга за 

изкупентие, реализираните и налични количества билки, съгласно изискванията на ЗЛР. 

Нарушение на чл.31, ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗЛР.  

 
Влезли в сила наказателни постановления: 

НП №061/23.04.2021г. на Христо Илиев Христов, с.Черни Осъм – за това, че 

предлага за продажба чрез обява, публикувана на 27.09.2020г. на специализиран интернет 

сайт за продажби-Bazar.bg, два екземпляра от вида Червеношапчест папагал, четири 

млади вида от Червеношапчест папагал, четири екземпляра от вида Зеленубуза зеленка и 

четири млади вида от Зеленубуза зеленка, което е в нарушение на разпоредбата на чл.8, 
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пар.1 от Регламент (ЕО) №338/97 . Нарушение на чл.8, пар.1 от Регламент (ЕО) №338/97 

във вр.чл.70, т.1, чл.100 и чл.102, ал.2 от ЗБР. Размерът на наказанието е 2 000 лв. 

НП №007/20.04.2021г. на „МАЙКРОЛАЙН“ ООД, с.Калейца – за това, че не е 

провело емисионен контрол под формата на собствено периодично измерване (СПИ) на 

емисиите в атмосферния въдух от неподвижен източник, в периода от 01.01.2019г. до 

31.12.2020г. Нарушение на чл.18, т.1 , във вр. чл.36, ал.1 от ЗЧАВ. Размерът на 

наказанието е 200 лв. 

НП №066/19.02.2021г. на „Феникс Плевен“ ЕООД, гр.Плевен - за това, че е 

изхвърлило отпадък с код 19 12 12 в общински имоти, за които няма издаден документ по 

ЗУО от РИОСВ-Плевен. Дружеството изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за 

това места. Нарушение на 136, ал.1, т.1, предл.1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 4 000 

лв. 

НП №067/19.02.2021г. на „Феникс Плевен“ ЕООД, гр.Плевен - за това, че 

съхранява отпадък с код 19 12 11* , с което е в нарушение на условие т.5 на 

Регистрационен документ № 08 – РД – 153/05/14.03.2019г., съгласно което се обхващат 

само методите и технологиите, за отпадъците, описани в него. Нарушение на 136, ал.2, т.4 

от ЗУО. Размерът на наказанието е 7 000 лв. 

 

  Издадени са следните наказателни постановления: 

НП №008/30.06.2021г. на Юлиян Огнянов Михайлов, с.Писарово – за това, че 

съхранява отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и изляло от употреба електрическо 

и електронно оборудване /ИУЕЕО/, без да има издаден документ по чл.35, ал.1, т.1 и 2 от 

ЗУО. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 лв. 

За отчетния период не са издадени 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  

 

Бизнеса  

- За периода са издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 

бр. решение за прекратяване на процедура. 

- По мерки са постъпили 4 бр. уведомления за ИП/П/П.   

- Проведени са процедури по 12 уведомления на общини относно ремонт на улици, 

общински сгради и съоръжения, програма за опазване на околната среда на 

община Никопол и други. 

- Изготвени са 3 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 51 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 

провежданите политики по околната среда, РИОСВ-Плевен поддържа нивото на  

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. 

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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През месец юни са постъпили и обработени 11 бр. сигнала, като 5 от тях са 

изпратени по компетентност до други държавни и общински структури, по 3 сигнала са 

направени проверки на място, а по 1 предстои такава.  

Във връзка със Световния ден на околната среда – 5 юни, съвместно с БДДР бяха 

проведени инициативи в детска градина „ Първи юни“ – Плевен, които включват 

следните мероприятия: 

     „ Зелена галерия“ – изложба с рисунки; 

     „ Красива природа“ – презентация и изработване на колаж „ Морско дъно“ ; 

        Разсаждане на отгледан от децата разсад от петунии. 

 

Съвместно с БДДР на 29.06.2019 г. се осъществиха инициативи за честване на  

“ Ден на р. Дунав” с мероприятия : 

   Ден на река Дунав в РМ – Плевен. 

 

Посещение в с. Байкал – пристанищен комплекс и междуучилищен център с 

мероприятия: 

- „ Биоразнообразието на Дунав“ – образователна лекция с доц. Д- р Тихомир 

Стефанов, Национален природонаучен музей- София; 

- „ Изследвай Дунав“ – представяне на подвижната лаборатория за изследване на 

речни води; 

- Приложно – декоративно творчество с природни и отпадъчни материали; 

- Пленер  по живопис „ Вдъхновение от Дунав “ (на брега на реката).  

           Ден на река Дунав – гр. Никопол: 

- Конкурс за рисунка на асфалт под надслов „ открийте Дунав“ 

- Музикална програма и награждаване на участниците в конкурса. 

            Ден на река Дунав – гр. Белене: 

Природен парк „ Персина“ 

- „Фестивал на къдроглавия пеликан“ 

 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


