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IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 
 

Превантивният контрол за опазване на околната среда се осъществява чрез екологична 
оценка (ЕО) при одобряването на планове и програми, чрез оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), като условие в развитието на инвестиционния процес, както и чрез 
издаване на комплексни и други разрешителни, предвидени в Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), както и в други специални закони в областта на екологичното законодателство.  
Превантивният контрол има за цел недопускане на замърсяване и увреждане на околната 
среда над допустимите норми преди осъществяване на предлаганата или планирана дейност. 

Компетентните органи за извършване на процедури по глава шеста, раздел ІІ (ЕО) и 
раздел ІІІ (ОВОС) на Закона за опазване на околната среда, са Министърът на околната среда 
и водите и Директора на съответната РИОСВ, в зависимост от критериите, определени в 
ЗООС. Например – за инвестиционни предложения (ИП), засягащи резервати, национални 
паркове и поддържани резервати (защитени територии по реда на Закона за защитените 
територии), на територия контролирана от две или повече РИОСВ, за ИП на територията на 
Република България, за които се предполага значително въздействие върху околната среда на 
територията на друга държава или държави, за обекти с национално значение, определени с 
акт на Министерския съвет, и за сондажи за проучване и добив на неконвенционални 
въглеводороди, в т.ч. шистов газ, компетентен орган за провеждането на процедура е 
Министърът на околната среда. Във всички останали случаи компетентен орган е директора на 
съответната РИОСВ, на чиято територия се осъществява съответното ИП.  

За плановете и програмите, одобрявани от централните органи на изпълнителната власт 
и от Народното събрание, компетентен орган е Министърът на околната среда и водите. За 
плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или 
от общинския съвет, компетентен орган е директорът на съответната РИОСВ, или министърът 
на околната среда и водите в обхвата на тяхната компетентност, определена съгласно чл. 10, 
ал. 2 на ЗООС, или по съответния специален закон. 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършва на нови 
инвестиционни предложения (ИП), съгласно приложения № 1 и № 2 от ЗООС, както и при 
разширение и изменение вече одобрени ИП, или такива в процес на изпълнение.  

Екологичната оценка (ЕО) се извършва на планове и програми, които очертават 
рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и № 2 от 
ЗООС, както и на такива, които не са в обхвата на приложения № 1 и № 2  на ЗООС, но за 
които се  предполага, че при осъществяването им е възможно значително въздействие върху 
околната среда.  

Съгласно т. 17 и т. 22 на § 1. от Допълнителни разпоредби на ЗООС, има дефиниции 
какво е инвестиционно предложение и какво са плановете и програмите: 

 
"Инвестиционно предложение" е: 
⇒ предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации 

или схеми, 
⇒ друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на 

полезни изкопаеми. 
 
"Планове и програми" са планове, програми, стратегии и други подобни документи, 
както и техните изменения, които: 
⇒ се изискват от законови, нормативни или административни разпоредби; 
⇒ са предмет на подготовка и/или приемане от публичен орган на национално, 

регионално или местно равнище или които се подготвят от даден орган за приемане 
чрез одобрена от Министерски съвет или от Народното събрание процедура. 



 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.                                                                  стр.  IV.  2

През 2015 и 2016 г. бяха извършени редица изменения в Закона за опазване на околната 
среда, както и в наредбите, регламентиращи процедурите по ЕО и по ОВОС. Промените в 
ЗООС водят до съвместяването на процедурите за контрол на големи аварии по глава седма, 
раздел І на ЗООС с процедурите по ОВОС, както и координиране с процедурите по издаване и 
преразглеждане на комплексни разрешителни на тези предприятия (по глава седма, раздел ІІ 
на ЗООС), разработване и внедряване на електронна информационна система с база данни за 
предприятията с нисък и висок рисков потенциал. Промените имат за цел намаляване на 
административната тежест, ускоряване на инвестиционния процес, осигуряване на по-широк 
достъп до документация и участие на обществеността при вземане на решения във връзка с 
разполагането и експлоатацията на предприятия/съоръжения с рисков потенциал. Друга 
положителна промяна е оптимизирането на понятието за обекти с обществено предназначение 
във връзка с необходимостта от ОВОС.  

По отношение процедурите по ЕО следва да се отбележи, че превантивният контрол 
започва още при устройственото планиране, по отношение разполагане на нови предприятия 
и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, изменения в съществуващи 
предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, планирането на нови 
строежи, включително изграждането на транспортни пътища, жилищни райони, обекти с 
обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия и/или съоръжения с 
нисък или висок рисков потенциал, където разполагането или нови строежи може да бъде 
източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма авария в 
тези предприятия/съоръжения. 

С изменението и допълнението на Наредбата за ОВОС се урежда реда за провеждане на 
процедурата по ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на  
предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал по отношение на новите  
изисквания на чл. 99б на ЗООС и глава седма на Закона, относно контрола на опасностите от 
големи аварии.  

С изменението и допълнението на Наредбата за ЕО е постигнато пълно съответствие с 
чл. 3, § 3 на Директива 2001/438ЕО на Европейския парламент и Съвета относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда. Актуализирани са 
Приложение No 1 и 2 на Наредбата по ЕО предвид настъпилите промени в специалните 
закони, имащи отношение към областите на чл. 85 ал.1 на ЗООС. В наредбите са прецизирани 
някои текстове за провеждане на по-коректни административни процедури. 

 

Възложителите на инвестиционни предложения са длъжни да информират в най-
ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото 
население, като го обявяват писмено. 

 

Задължителна ОВОС, се извършва на ИП съгласно приложение № 1 от ЗООС, както и 
съгласно приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху 
околната среда в трансграничен контекст. На задължителен ОВОС подлежи и всяка промяна 
или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 от ЗООС, 
когато тази промяна или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, 
посочени в приложение № 1 от ЗООС.  

На преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС подлежат:  

1. инвестиционни предложения съгласно приложение № 2; 
2. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно 

приложение № 2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени 
са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да 
доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда; 
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3. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно 
приложение № 1 към този закон и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по 
оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които 
вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на 
изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително 
отрицателно въздействие върху околната среда;  

4. инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени изключително 
или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма 
да действат повече от две години; 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършва в следната 
последователност:  

1. уведомяване на компетентните органи и засегнатото население; 
2. преценяване на необходимостта от ОВОС; 
3. извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и формата на 

доклада за ОВОС; 
4. оценяване качеството на доклада за ОВОС;  
5. организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС; 
6. вземане на решение по ОВОС;  
7. осъществяване на контрол по изпълнението на условията и мерките от решението 

по ОВОС или решението за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

 

Условията и редът за извършване на 
ОВОС са определени в Глава шеста, 
раздел ІІІ на ЗООС и в Наредба за 

условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху 

околната среда (Наредба за ОВОС), 
приета с Постановление на 
Министерски съвет (ПМС) № 59 от 
07.03.2003 г., които са в 
съответствие с изискванията на 
Директива 85/337/ЕЕС относно 
оценката на въздействието върху 
околната среда, изменена с 
Директива 97/11/ЕС, изменена и 
допълнена с Директива 2003/35/ЕС 
относно участието на 

обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда и 
Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. 

 

Крайните документи от проведена процедура по ОВОС по глава шеста от ЗООС, 
са издадени положително решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се 
извършва ОВОС.  

 

Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, 
като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така 
че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от 
прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват 

Екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско 
стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, 
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управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, 
електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове 
и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по 
приложения № 1 и № 2 от ЗООС. Планове и програми на местно равнище за малки територии 
и техните изменения се оценяват, когато при прилагането им се предполагат значителни 
въздействия върху околната среда или човешкото здраве.  

 
 

Екологичната оценка се извършва в следната последователност: 

1. преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО; 
2. изготвяне на доклад за ЕО; 
3. провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, 

които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата; 
4. отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО; 
5. определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или 

програмата; 
6. издаване на становище по ЕО; 
7. наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата. 

  

Условията и редът за извършване на ЕО са определени в Глава шеста, раздел ІІ на 
ЗООС и в Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми ( Наредба за ЕО ), приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., които са в съответствие с  
изискванията на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 
година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда и  
Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на въздействието 
върху околната среда в трансграничен контекст. 

 

Крайните документи от проведена процедура по ЕО по глава шеста от ЗООС, са 
издадени положително становище по ЕО или решение, с което е преценено да не се 
извършва ЕО.  

 

В случаите, когато инвестиционното предложение за строителство, дейности и 
технологии по приложения № 1 и № 2 от ЗООС, или техните изменения, или съответния план, 
програма, или техните изменения, очертаващи рамката за бъдещото развитие на 
инвестиционни предложения по приложения № 1 и № 2 от ЗООС, или за прилагането на които 
се предполага значителни въздействия върху околната среда, попадат в обхвата на глава шеста 
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от ЗООС, съответната процедура се съвместява с процедурата по оценка на съвместимостта 
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони, по Закона за биологичното разнообразие и по Наредба за 

оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони ( Наредба за ОС ), приета с ПМС № 201 
от 31.08.2007 г. В този случай, процедурата се извършва по реда на глава шеста от ЗООС 
и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и Наредбата за ОС. 

 

В случаите, когато инвестиционното предложение, планът или програмата не 
попадат в обхвата на глава шеста от ЗООС, се провежда самостоятелна процедура по 
оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 

 
  

На оценка за съвместимостта подлежат:  

1. Планове, програми, инвестиционни предложения за строителство, дейности и 
технологии или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС);  

2. Планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или 
разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите 
на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване 
на имота; 

3. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в 
съответствие с параметрите на планове, програми и проекти от по-висока степен, на които е 
извършена ОС и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или трета е 
поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост. 

 
За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън горепосочения 

обхват, в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им върху 
защитените зони и след проверка за допустимост компетентният орган преценява начина на 
процедиране, и уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при 
необходимост дава указания за последващи действия.  

 
Оценка за съвместимостта се извършва в следната последователност: 
1. Уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на планове, 

програми, проекти или инвестиционни предложения; 
2. Проверка за допустимост; 
3. Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони; 
4. Оценка на степента на въздействие върху защитените зони; 
5. Оценка на качеството на доклада за степента на въздействие върху защитените 

зони; 
6. Провеждане на консултации с обществеността; 
7. Издаване на решение по ОС от компетентния орган и контрол по изпълнението му. 
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Информацията за проведените процедури по ОС по реда на Закона за биологичното 
разнообразие е представена в т. 2.4. Защитени територии и биоразнообразие от настоящият 
доклад. 

Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и 
съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 от Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС), се разрешават след издаването на комплексно разрешително по 
реда на Глава седма от ЗООС, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни, които са в съответствие с изискванията на Директива 2008/1/ЕО за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването и Директива 2010/75/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността. 
Комплексното разрешително по чл. 117 от ЗООС е задължително за издаване на разрешение за 
строеж. 

 
При експлоатацията на инсталациите и съоръженията операторът контролира: 

1. прилагането на всички подходящи мерки за предотвратяване на замърсяване чрез 
прилагане на НДНТ; 

2. прилагането на системно управление по околна среда; 
3. недопускането на замърсяване на околната среда съгласно нормите за допустими 

емисии и нормите/стандартите за качество на околната среда; 
4. предотвратяването на образуването на отпадъци; третирането на образуваните 

отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба, 
рециклиране, оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически 
невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие 
върху околната среда; 

5. ефективното използване на енергията; 
6. прилагането на необходимите мерки за предотвратяване на промишлени аварии и 

ограничаване на последствията от тях; 
7. предприемането на необходимите мерки за избягване на възможни рискове от 

замърсяване; 
8. при окончателно прекратяване на дейностите по приложение № 4 операторът: 
• прави оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни 

вещества, използвани, произведени или изпускани от инсталацията; 
• предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или 

подземните води до базовото състояние, съгласно докладите за базовото състояние, в случай, 
че оценката е показала значително замърсяване на почвата и на подземните води; 

• при изпълнение на мерките взема предвид техническата им осъществимост; 
• в случай на значителен риск за човешкото здраве и околната среда, предизвикан от 

дейности по приложение № 4, предприема действия за отстраняване, контролиране, 
ограничаване или намаляване на опасните вещества 

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният 
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орган за издаване, отказ, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на 
разрешителните по чл. 117, ал. 1 и 2.  

Комплексните разрешителни не може да се издават за инсталации и съоръжения извън 
обхвата на приложение № 4  

 
1. ОВОС и Екологична оценка 
През 2016 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили общо 2748 уведомления за планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения, от които 1238 са за горскостопански 
планове и програми, а 1510 са за инвестиционни предложения, планове и програми. Получени 
са 87 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 21 искания за 
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Проведени са консултации по 4 задания 
за обхват и съдържание на ОВОС и 6 задания за обхват и съдържание на ЕО. Постъпили са 4 
доклада за ОВОС за оценка на качеството, по които са дадени 4 положителни оценки. По 
постъпили 6 доклада за ЕО са дадени 3 негативни и 4 положителни становища. Постъпило е 1 
искане за издаване на Решение по ОВОС и 4 искания за издаване на становище по ЕО. 

Изготвени са 3 писма с указания за задължителен ОВОС, 1 писмо за задължителна ЕО, 
109 писма за преценяване на необходимостта от ОВОС, 20 писма за преценяване на 
необходимостта от ЕО, 54 крайни писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, 
одобрени ИП, закупуване на земеделска техника по мярка 4.1, мерки 4.2, 6.1. и др. от ПРСР 
2015-2020г.). По 27 уведомления, подадени в края на 2016 г., ще се работи през 2017 г., а 1260 
уведомления за ИП/П/П/П, са процедирани по ЗБР, по Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

Във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО, по глава шеста от ЗООС, са получени 295 
становища, в т.ч.: 131 становища от БДДР; 2 становища от ИАППД, 155 становища от РЗИ; 1 
становище от ИАОС, 1 становище от ДНП „Централен Балкан“, 1 становище от Министерство 
на енергетиката, 3 становища от ОДБХ, 1 становище от ОД на МВР. Броят на становищата 
надвишава броя на издадените решения, тъй като в някои случаи са провеждани повече от 
една консултация по отделна преписка. 

През 2016 г. са издадени общо 70 решения за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, от компетентността на РИОСВ – 
Плевен. От тях две са с характер на решението – да се извърши ОВОС. Издадени са и 3 
решения за поправка на фактически грешки и 3 решения за изменение и допълнение на 
издадено решение. Издадени са 18 решения за прекратяване на процедури.  

Разпределението по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение № 2 
към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС е следното: 

 

1. Селско, горско и водно стопанство:  
б) използване на необработваеми или полупустеещи земи за интензивни 
селскостопански цели; 

1 

в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и 
пресушаване на земи; 

4 

д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в 
приложение № 1); 

9 

е) интензивно развъждане на риба; 
 

3 

2. Минно дело:  
а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1); 3 
г) дълбоки сондажи, в т.ч.: — за водоснабдяване, 
 

6 
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3. Енергийно стопанство:  
а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода 
(невключени в приложение № 1); 

1 

б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на 
електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1); 

3 

г) съоръжения за подземно складиране на горими газове; 4 
з) водноелектрически централи; 1 
 
6. Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 1): 

 

б) инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и 
лакове, еластомери и пероксиди; 

1 

в) съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества. 1 
 
7. Предприятия в хранителната промишленост: 

 

а) производство на растителни и животински масла и мазнини; 2 
б) пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти; 3 
в) производство на млечни продукти; 5 
е) кланици; 1 

 
10. Инфраструктурни инвестиционни предложения: 

 

б) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и 
паркинги; 

6 

д) строителство на пътища (невключени в приложение № 1); 2 
ж) строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни 
съоръжения срещу наводнения; 

2 

м) (доп.- ДВ, бр. 12 от 2017 г.) крайбрежна дейност за борба с ерозията и 
крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като 
изграждане на диги, вълноломи и други защитни морски съоръжения, с изключение 
на ремонт и реконструкция на тези съоръжения; 

4 

 
11. Други инвестиционни предложения: 

 

б) (доп. – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) инсталации и депа за обезвреждане и/или 
оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1); 

2 

в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1); 1 
д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни 
средства; 

2 

л) складове за съхранение на продукти за растителна защита. 2 
 
12. Туризъм и отдих: 

 

в) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и 
съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1); 

2 

д) паркове със специално предназначение; 2 
е) спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии. 1 
Забележка: *Процедурата е по изменение и разширение на одобрено ИП.  

Общият брой позиции е по-голям от общия брой издадени решения, тъй като някои ИП 

попадат в повече от 1 позиция по Приложение № 2 от ЗООС. 

 

Разпределението на ИП по отрасли на икономиката е както следва: 
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Разпределението на инвестиционните предложения по общини е: 

 
 

През 2016 г. са проведени писмени консултации по определяне на обхвата, 
съдържанието и формата на доклад за ОВОС (ДОВОС) за следните ИП: 

− Израждане на многофункционално игрище за волейбол, футбол, баскетбол, с. Крушуна; 
− Изграждане на 16 бр. нови тръбни кладенци в ПИ № 087010, 083017, 055007, 050015, 

059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006, с. Въбел за 
напояване на 8000 дка царевица; 
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− Животновъдна ферма за отглеждане на бройлери (70000) в ПИ 75112.42.4, с. Умаревци; 
− Реконструкция на съществуваща инсталация за производство на чугунени отливки и 

монтаж на формовъчна линия DISA№ 2. 

Проведено е обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за ИП за „Реконструкция и 
модернизация на съществуваща птицеферма в село Обнова.”. 

През 2016 г. РИОСВ – Плевен, като компетентен орган е издала 1 решение по ОВОС за 
инвестиционно предложение: 

− Решение № ПН 1-1/2016 г. за ИП „Реконструкция и модернизация на съществуваща 
птицеферма в село Обнова.”, с възложител: ЕТ "Боко-Боряна Костадинова". 

Прекратени са общо 18 бр. процедури, в т.ч. 5 бр. поради недопустимост на ИП, 4 бр. 
поради непредставяне на допълнителна информация (в т.ч. 3 бр. – по чл. 5, ал. 5 от Наредбата 
за ОВОС и 1 бр. – по чл. 6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС), 9 бр. по искане на възложителя. 

 

Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС, на Интернет 
страницата на РИОСВ – Плевен (на адрес: http://riew-pleven.eu/prevdnst.html) се поддържат 
следните информационни масиви и регистри: 

− Писма по чл. 8 ал.2 от Наредбата за ЕО съгласно чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС; 
− Писма съгласно чл.5 ал.1 от Наредбата за ОВОС; 
− Решения за преценяване необходимостта от ОВОС ; 
− Решения за преценяване необходимостта от екологична оценка; 
− Решения по ОВОС; 
− Становища по екологична оценка; 
− Решения за прекратяване процедури по ОВОС/ЕО; 
− Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от 

Наредбата по ОВОС и по чл. 20 от Наредбата за Е. 

 

През 2016 г. в РИОСВ – Плевен са издадени общо 21 писма за уточняване на 
приложимата процедура по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ЕО, вкл. 1 писмо за задължителна ЕО и 
20 за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

В отговор на подадено уведомление е изготвено 1 писмо с указания за провеждане на 
задължителна екологична оценка на: 

− Общ устройствен план на община Троян; 

Проведени са консултации по обхват и съдържание на екологичната оценка за: 

− Общ устройствен план на Община Априлци; 
− Общ устройствен план на Община Искър; 
− Общ устройствен план на Община Левски;  
− Общ устройствен план на Община Никопол; 
− Общ устройствен план на Община Тетевен;  
− Общ устройствен план на Община Троян. 

Изготвени са 20 писма за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

Издадени са 22 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

През 2016 г. са подадени 4 искания за издаване на становища по екологична оценка 
(ЕО), по които са издадени 4 становища: 

− Становище № ПН ЕО 1-1 /2016 г. за Общ устройствен план на Община Кнежа; 
− Становище № ПН ЕО 2-2 /2016 г. за Общ устройствен план на Община Летница; 
− Становище № ПН ЕО 3-3 /2016 г. за Общ устройствен план на Община Никопол; 
− Становище № ПН ЕО 4-4 /2016 г. за ОУП на Община Долна Митрополия. 
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Издадени са 2 решения за прекратяване на процедури по ЕО: 

− Решение № ПН ЕО 1 П /2016 г. за Общ устройствен план на Община Троян (процедура 
от 2013 г.); 
− Решение № ПН ЕО 2 П /2016 г. за Изменение на Програма за опазване на околната 

среда 2015 - 2020 на Община Искър (процедура от 2016 г.). 

Издадено е 1 решение за спиране на процедура по ЕО на Общ устройствен план на 
Община Тетевен. 

Проведени са консултации по чл. 20, ал. 5 от Наредба за ЕО с БДДР, по процедура от 
компетентност на МОСВ: 

− План за управление на речните басейни на Дунавски район 2016 – 2021; 
− План за управление на риска от наводнения  в Дунавски район 2016 – 2021. 

 

В изпълнение на Стратегията за електронно управление в сектор опазване на околната 
среда на Република България е разработена нова централизирана информационна система, 
обезпечаваща функционирането на Публичен регистър с данни за извършване на процедурите 
по ОВОС и Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО на планове и 
програми в системата на Министерство на околната среда. 

Информационната система за публичния регистър с данни за извършване на 
процедурите по ОВОС е реализирана като интернет базирано приложение и се поддържа като 
единна база данни за цялата система на Министерството на околната среда и водите –
Централно управление и 16 те РИОСВ. 

Публичното приложение на Информационната система осигурява достъп до 
информацията за инвестиционни предложения по реда на раздел ІІІ, глава VІ от Закона за 
опазване на околната среда от компетенциите на МОСВ и РИОСВ. На потребителите е 
осигурен достъп до богат набор от данни и документи за текущи и приключили процедури по 
ОВОС, включително и за постановените решения. Предоставена е възможност за търсене по 
компетентен орган, инвестиционно предложение, местоположение, защитени зони и защитени 
територии, вид, етап и статус на процедурата по ОВОС. 

Продължава въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за извършване 
на процедурите по ОВОС”. До края на 2016 г. са въведени 962 досиета на процедури за 2016, 
2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 и 2008 г. 

 
2. Комплексни разрешителни 

На територията на РИОСВ – Плевен са издадени общо 28 комплексни разрешителни по 
чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), разпределени по категории 
промишлени дейности, съгласно Приложение № 4 от ЗООС, както следва: 

1. Енергийно стопанство 

     1.1. Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-
голяма от 50 MW. 

- “Топлофикация Плевен” ЕАД – КР №35-Н0/2007 г. 

     1.2. Рафинерии за суров нефт и газ. 

- “Рафинерия Плама” АД – КР №21/2004 г. (изм. с Решение № 21-Н0-И1-А1/2011г.) 

- “Българска петролна рафинерия”  ЕООД, гр. София – КР №246–НО/2008 г. 

2. Производство и обработване на метали 

     2.5. Инсталации за: 

     а) производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, от 
руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или 
електролитни процеси; 
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- “Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч  КР № 439-Н0/2012г. 

3. Производство на продукти от нерудни минерални суровини 

     3.1. Инсталации за производство на цимент, вар и магнезиев оксид, както следва: 

     а) за циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 т за 
денонощие или в други пещи с производствен капацитет над 50 т за денонощие; 

- “Златна Панега Цимент” АД – КР №76/2005 г.      

- 3.3. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен 
капацитет над 20 т за денонощие. 

- “Рубин Трейдинг” АД, гр. Плевен – КР №127-Н1/2010г. 

     3.5. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно 
покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с 
производствен капацитет над 75 т за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 
кубични метра  и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър.      

-  “Винербергер” ЕООД гр. Луковит – КР №83-Н1/2008 г. 

-  “Елмаз” ООД – КР №62/2005 г. 

-  “Тера” АД, гр. Червен Бряг – КР 87/2005 г. 

- “Старткерамик” ООД, с. Александрово – КР №132/2006 г. 

- “ВТПГ Консулт” ООД, керамичен цех в с. Дерманци - КР №276-Н0/2008 г. 

4. Химическа промишленост 

     4.1. Инсталации за производство на органични химични вещества, като: 

     б) кислородсъдържащи въглеводороди, като: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни 
киселини, естери и смеси от естери, ацетати, етери, прекиси и епоксидни смоли; 

- “Нора” АД, Ловеч – КР №354-НО/2008 г.  

- “Сърпрайз” ООД – КР №232-Н0/2008 г.  

- “Пордим ойл” ЕООД, площадка в гр. Пордим  - КР №104-Н1/2010 г.  

5. Управление на отпадъците 

     5.1. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла 
на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, 
включващо една или повече от следните дейности: 

     к) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла; 

- “Полихим-СС” ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит – КР № 440-Н1/2015г. 

     5.4. Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 
т, с изключение на депата за инертни отпадъци. 

- Община Плевен, Регионално депо Плевен – КР №304-Н0/2008 г. 

- Община Троян Регионално депо Троян - КР №265-Н0/2008 г. 

- Община Ловеч Регионално депо гр. Ловеч - КР №282-Н1/2016 г. 

- Община Никопол Регионална система за управление на отпадъците - КР №500-
Н0/2014 г. 

- Община Луковит Регионален център за управление на отпадъците в регион 
Луковит - КР №518-Н0/2015г. 

 

6. Други дейности 

     6.1. Промишлени инсталации за производство на: 

     б) хартия и картон с производствен капацитет над 20 т за денонощие; 

- “Джи ЕФ ЕФ” АД, гр. Никопол – КР № 430-Н1/2014г.    
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     6.5. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или 
животински отпадъци с капацитет над 10 т за денонощие. 

- НВМС, гр.София, Екарисаж в гр. Угърчин – КР №257-НО/2008 г. 

     6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине: 

     а) с над 40 000 места за птици; 

- “Славяна” АД, гр. Славяново - КР №140-Н1/2009г.  

- “Пилигрим ГМ” ЕООД – КР №174-Н0 /2007 г. 

- “Канарини” ЕООД гр. Пловдив – КР № 444-Н0/2012г.       

     б) с над 2000 места за свине за угояване (над 30 килограма); 

- “Хибриден център по свиневъдство АД”, гр. Шумен – КР № 306-НО/2008 г. 

- “Троямекс” ООД, с. Дълбок Дол - КР № 323-Н0/2008 г. 

     в) с над 750 места за свине майки. 

- “Трояинвест” ООД,  площадка с. Баховица – КР №336-Н0/2008 г. 

 През 2016 г. е изменено 1 бр. КР.  

Представени са 17 бр. Годишни доклади (ГД) за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено КР, които са проверени от РИОСВ – Плевен. Изготвени са становища по 
представените доклади, които са изпратени в ИАОС, гр. София. Внесени са 6 писма от 
оператори без ГДОС. До 31.05.2016 г. са валидирани докладите по Регламент № 166 за 2014г.  

През 2016 г. годината са извършени 29 бр. комплексни проверки, от които: 

� 20 бр. комплексни проверки във връзка с контрол по изпълнението на условията 
в КР съгласно плана за 2016 г. 

�  9 бр. извънредни проверки, в това число проверки по сигнал и последващ 
контрол.  

Съставени са 29 бр. констативни протокола и са дадени общо 32 бр. предписания. 

Докладите от извършените проверки могат да бъдат намерени на Интернет страницата 
на РИОСВ – Плевен.  

 
3. Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични щети 

Законът за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
(ЗОПОЕЩ) определя екологичните щети и непосредствената заплаха за възникване на такива, 
както и правомощията на органите на изпълнителната власт, правата и задълженията на 
операторите.  
 Във връзка със спазването на законодателството по екологична отговорност е проведен 
планов контрол на 7 обекта и са дадени 6 бр. предписания за изготвяне на собствени оценки. 
На територията на РИОСВ - Плевен не са констатирани случаи на причинени екологични 
щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за прилагане на 
оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ. 
Резултати  от извършената контролна дейност по Отговорност за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) 

На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен няма случаи на възникнали 
непосредствени заплахи за екологични щети и случаи на причинени екологични щети. 

 

  
4. Доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда –  EMAS 

и екомаркировката на ЕС 
Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) е доброволен инструмент за 

управление по околна среда. EMAS подпомага организациите да оптимизират 
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производствените си процеси, да намалят въздействието си върху околната среда и да 
използват ресурсите по по-ефективен начин. 

Когато през 1993 г. е въведена EMAS, тя има за цел да обхване индустриални обекти. 
След първото преразглеждане през 2001г. EMAS II е отворена за всички организации, 
независимо от дейността им (разположени в държава-членка на ЕС и на ЕИП, както и до 
такава). С EMAS III регистрацията по схемата е достъпна и за организации, разположени 
извън ЕС.  

Изискванията на EMAS включват тези на ISO 14001. В допълнение към изискванията 
на стандарта, регистрацията по EMAS на дадена организация е гаранция за: 

• Прозрачност и предоставяне на информация на обществото; 
• Постоянно подобряване на екологичните показатели; 
• Ангажираност на служителите; 
• Постоянно спазване на законодателството. 
В България Европейската схема за екомаркировка е въведена чрез Закона за опазване 

на околната среда, глава седма, раздел трети, още през 2002 г. Тъй като тогава България все 
още не е страна – член на Европейския съюз, Регламентът не може да бъда прилаган директно. 
Поради тази причина, МОСВ въвежда изискванията на Регламента в българското 
законодателство посредством Наредба № 3 на Министъра на околната среда и водите за 
Националната схема за екомаркировка (ДВ бр.49, 2003 г.).  

За подобряване на конкурентоспособността на българската индустрия, още през 2003 г. 
Министърът на околната среда и водите обнародва 2 заповеди за определяне на специфични 
критерии за присъждане на знака за екомаркировка на продуктови групи “Обувки“ и 
“Текстилни изделия”. Заповедите макар и непряко, въвеждат идентично в българското 
законодателство критериите на Решенията на ЕС за присъждане на знака за екомаркировка. 
През следващите 3 години се обнародват още 16 заповеди, с което техният общ брой нараства 
на 18.  

Във връзка с пълноправното членство на Република България в Европейския съюз и за 
директното прилагане на Регламента за схемата за екомаркировка през 2007 г. се наложи 
изготвянето и приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на 
околната среда (ЗИД на ЗООС). Чрез ЗИД на ЗООС Регламент № 1980/2000 относно схемата 
за екомаркировка се въведе на мястото на съществуващата до този момент “Национална схема 
за екомаркировка (НСЕМ)”. 

С обнародването на ЗИД на ЗООС в (ДВ бр. 52 от 06.06. 2008) се дава възможност за 
ефективно прилагане на Регламента на Европейската общност относно Схемата за 
екомаркировка в България. 

В началото на 2010 г. беше публикуван ревизираният регламент относно схемата – 
Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година 
относно екомаркировката на ЕС.  С него се изменя и логото на схемата. 

Броят на продуктовите групи, за които има разработени критерии и съответна могат да 
кандидатстват за екомакровката на ЕС, постоянно расте. Към момента те са 26 от различни 
категории:  

Почистващи продукти;  
Електроуреди; 
Изделия от хартия; 
Дом и градина; 
Облекла и обувки; 
Туристически услуги; 
Смазочни материали 
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5. Информация за състоянието на околната среда за активно формиране на 

обществено поведение за грижа към околната среда 

Достъп до информация за околната среда 

До 31.12.2016 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 68 броя заявления за достъп до 
обществена информация. На всички е отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до 
информация на 58 от тях. Десет писма са изпратени до заявители на основание чл. 15 от 
Закона за достъп до обществена информация. През годината няма издадени откази за 
предоставяне на информация.  
 

 

 
 

Екологично образование 

 

В РИОСВ гр. Плевен са осъществени 6 кампании, свързани с екологичното съзнание и 
култура с различни групи от обществеността: 
 
По повод Деня на водата – 22 март бяха проведени серия от инициативи: 

Дискусия за опазване на водата с представители на скаутски клуб „ Лъвче“ гр.Плевен, клуб 
на скаутски клуб „ Лъвче“ – Плевен. 
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Ден на водата и Първа пролет в ОДЗ „ Звънче“ гр. Плевен. 
 
 

 
 

                           
 

      Дискусия за опазването на водата с ученици от ОУ „ Лазар Станев“ гр. Плевен 
Дискусия за опазването на водата със студенти, специалност „Опазване и контрол на 
общественото здраве“ в Медицински университет гр. Плевен. 
Час по екология в Музея с ученици от ОУ „Йордан Йовков“ гр. Плевен. 
Ден на водата, Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – с. 
Байкал, община Долна Митрополия. 
Час по екология в Музея с деца от ОДЗ „Щурче“ гр. Плевен. 
Час по екология в Музея с деца от ОДЗ „Зорница“ гр. Плевен. 
Час по екология в Музея с ученици от Прогимназия „ Цветан Спасов“ гр. Плевен. 
Екологична арт работилница в Защитено жилище, ж.к. „ Сторгозия“ гр. Плевен. 
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По повод Деня на Земята – 22 април се проведоха: 
 

Празник на Земята в ОДЗ „ Зорница“, гр. Плевен. 
 

         
 
Засаждане на дървета в Център за настаняване от семеен тип гр. Плевен. 
Празник на земята / включва открит урок, изложба на тема „От нищо нещо“, засаждане на 
фиданки в двора на градината /в ОДЗ „ Звънче „ гр. Плевен. 
 

 
 

Посещение в ПП „Пресина“ /включва образователна лекция и засаждане на „ Градинката 
на Земята „/ от ученици на СОУ „ Стоян Заимов“ гр. Плевен. 
Посещение от регионално депо от студенти на Медицински университет гр. Плевен. 
Празник на Земята под мотото „Пазете природата чиста, защото тя е извор на живот“  в 
ЦДГ „Бреза“ с. Комарево,общ. Долна Митрополия. 
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И тази година служители на РИОСВ – Плевен, заедно с Директора на екоинспекцията – инж. 
Рени Атанасова се включиха в кампанията на BTV MEDIA GROUP „Да изчистим България 
заедно“.  
 
 
На 04.06.2016 г. (събота) почистиха района на защитена местност „Коридорите“, землището на 
с. Биволаре. 

За шести пореден път BTV MEDIA 
GROUP, Министерството на околната 
среда и водите, неправителствени 
организации и други институции 
обединяват сили,за да стане България по-
чиста. 
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По повод Световния ден на околната среда – 5 юни: 

Ден на отворените врати в РИОСВ гр. Плевен. 
Презентация „Животно в беда, защитени видове“ пред ученици от Професионална 
гимназия по електротехника и химични технологии „ Професор Асен Златарев“ гр. Плевен. 

 
Презентация на последно обявените защитени зони на територията на РИОСВ гр. Плевен – 
„Седларката BG 0000269“ ( Землището на с. Ракита, общ. Червен бряг ) и Пещера 
Лястовицата BG0000269 (Землището на с. Гложене, общ. Тетевен ). 
За поредна година служители на РИОСВ – Плевен, заедно с директора на екоинспекцията 
– инж. Рени Атанасова се включиха в кампанията на BTV MEDIA GROUP „Да изчистим 
България заедно“. На 04.06.2016 г. (събота) те почистиха района на защитена местност „ 
Коридорите „, землището на с. Биволаре. 

 
По повод деня на река Дунав – 29 юни: 

Образователни викторини, арт работилница и изложба в еко-клуб „Дунав“ при общински 
център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, кметство Байкал. 
Пробовземане от река Дунав в гр. Никопол от РЛ – Плевен и РИОСВ – Плевен. Пред 
ученици експертите демонстрираха как се извършва анализ на водата за наличие на азот и 

фосфати с полеви тестове. 
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По повод Европейската седмица на мобилността 16 – 22 септември: 
На учениците от НУ „Единство“ бяха раздадени светлоотразители за ученическите им 
раници, тефтерчета и линийки. 

 
 

На 19.09.2016 г.с учениците от ОУ „Васил Левски“ се проведе дискусия във връзка със 
Седмицата на мобилността. Раздадени им бяха светлоотразители за раниците им. 

                         
 
На 20.09.2016 г.в НУ „Отец Паисий“ бе представена презентация с цел да се обясни на 
децата ползите от инициативата.  

 
 



 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.                                                                  стр.  IV.  21

 

                         
 

По повод Европейска седмица за намаляване на отпадъците: 
На 21.11.2016 г. на ученици от четвърти клас в ОУ „Христо Ботев“, гр. Плевен бе 
представена презентация на тема „Рециклирането: Втори шанс за природата“. За всеки 
ученик имаше и подарък книга , „Ти можеш да спасиш планетата“. 
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На 22.11.2016 г. с ученици от пети клас в НУ „Лазар Станев“, гр. Плевен бе проведена 
беседа на тема „Как да намалим образуването на отпадъци и различни начини за повторната 
им употреба“. Учениците получиха подарък книга. 

 
 

 
 

                                             
                                               
На 23.11.2016 г. на ученици от първи и втори клас в ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен им 

бе представено анимационно филмче за разделно събиране на отпадъците „Харти, Стък и 
Пластика“. Те получиха книгата „Как се срещнали повелителите на рециклирането и боклук 

страшен и как станали 
приятели“. 
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На 24.11.2016 г. РИОСВ – Плевен гостува на ДГ „Калина“ в Плевен. Пред малчуганите 

беше представено анимационно филмче за разделно събиране на отпадъците и книжката 
„Приказка за юначета с празни тумбачета“. Децата от своя страна поздравиха експертите от 
екоинспекцията с песнички и танци, като бяха облечени с изработени дрехи от отпадъчни 
материали. Те представиха изложба от изработени от тях материали от отпадъци. Някои от тях 
бяха подарени на екоинспекцията. 

 

   
 
                                                

 
Работа с медии 

До 31.12.2016 г. бяха подготвени и изпратени до национални и регионални медии 37 
броя прессъобщения. 

 

 
6. Административно – наказателна отговорност и принудителни административни 

мерки 

През 2016г. са съставени 33 броя актове за установяване на административни 
нарушения /АУАН/  и са издадени 32 броя наказателни постановления /НП/ на обща стойност 
47 700 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за установяване на 
административни нарушения. Прекратени са 2 броя  административнонаказателни преписки 
на основание чл.54 от ЗАНН с резолюция за прекратяване на АУАН. През 2016г. са издадени и 
3 броя НП въз основа на съставени АУАН през 2015г., които НП са включени в броя на 
издадените през 2016г. наказателни постановления. По 2 бр. АУАН през 2017г. ще бъдат 
издадени съответните актове – НП или резолюции. 

През 2016г. от директора на РИОСВ - Плевен са наложени санкции по чл.69 от ЗООС, 
както следва:   

6 /шест/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност 
9261,00 лв.;  

5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на обща стойност 9 137,00 лв.;  
1 /една/ еднократна санкция за замърсяване на воден обект в размер 239,00 лв. 
1 /една/ еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух в размер 170,00 лв. 
 
Отменени са:  3 /три/ текущи санкции за замърсяване на въздуха и 2 /две/ текущи 

санкции за замърсяване на воден обект.   
Намалени са:   7 /седем/ текущи санкции за замърсяване на въздуха и 3 /три/ текущи 
санкции за замърсяване на воден обект. 
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Спрени са:  8  /осем/ текущи санкции за замърсяване на въздуха и 1 /една/ текуща 
санкция за замърсяване на воден обект. 
Възобновени са:   5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на въздуха. 
 
Приложени са 6 бр. принудителни административни мерки. 

 

 
 


