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IV. 4. 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.  

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.  

"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. 

Оценката на въздействието върху околната среда се съвместява с процедурите по 

изготвяне и одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон. 

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.  

След изменение на ЗООС през 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., реда за иницииране на 

процедура по глава втора, раздел ІІІ на ЗООС е следния: 

Възложителят на ИП информира писмено компетентния орган и обявява своето 

предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово 

осведомяване или по друг подходящ начин.  

Компетентният орган обявява предложението на интернет страницата си и 

уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство.  

Кметът на съответната община, район и кметство обявява инвестиционното 

предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на общественодостъпно 

място 

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.  

"Планове и програми" са планове, програми, стратегии и други подобни 

документи, както и техните изменения, които: 

 се изискват от законови, нормативни или административни разпоредби; 
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 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. 

Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето 

им, и се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на 

планове и програми . 

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. 

 

През 2018 г. бе приет е Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване 

на околната среда (обн. ДВ. бр.98/27.11.2018 г.). Измененията имат за цел облекчаване на 

административната тежест за бизнеса, като създаде оптимални условия за инвеститорите и 

същевременно запази законовите изисквания, гарантиращи ефективен контрол.  

С част от предложенията се урежда възможността за обединена процедура, когато е 

налице инвестиционно предложение, което подлежи на задължителна ОВОС, комплексно 

разрешително и/или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок 

рисков потенциал. Промяната касае съвместените процедури по Глава 6 и Глава 7, Раздел І на 

ЗООС – одобрението на местоположението и потвърждаването на безопасните разстояния при 

нови или планирани изменения или разширения в предприятия/съоръжения с нисък или висок 

рисков потенциал, нов компетентен орган за валидиране на класификацията на предприятието 

(Директора на ИАОС), промяна в вида на документацията към заявлението за одобряване на 

доклада за безопасност и др.  

Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.). Направени са 

промени в чл. 2а, ал. 2 и ал. 5 във връзка с прекратяване на процедури по ОВОС, в чл. 4, 

Приложение № 5, във връзка със съдържанието на подаваната от възложителите на 

инвестиционни предложения информация, в чл. 4а и чл. 5, във връзка с прилагането на чл. 93, 

ал. 9, т. 3 ЗООС,  в чл. 6, Приложение № 2, Приложение № 6, и чл. 7 във връзка с преценяване 

на необходимостта от ОВОС, чл. 11, чл. 13, Приложение № 8, чл. 14, чл. 17 и чл. 18 във връзка 

с провеждане на процедурите по задължителна ООС, в чл. 22, ал. 4 във връзка правното 

действие на решения по ОВОС и решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС.  

Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми (изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.). Направени са 

промени в чл. 7, във връзка с воденето на публичен регистър, в чл. 7а във връзка с  

прекратяване на процедури по ЕО, в чл. 8, чл. 8а, чл. 13, Приложение № 3 и Приложение № 4, 

при преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, чл. 20, чл. 21, чл. 25, Приложение 

№ 5, във връзка с извършване на задължителна ЕО, в чл. 28, чл. 29 и чл. 31 във връзка с 

наблюдението и контрола при прилагане на планове и програми. 

Изменена и допълнена е Тарифата за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на околната среда и водите (изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., доп. 

ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.). Променен е размера на някои такси при извършване на 

процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на 

процедури по ОВОС или по екологична оценка. 
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През 2018 г. е проведено обществено обсъждане на проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. Предлагат се 

изменения на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях. Проектът на ПМС е разработен във връзка с изпълнение на Решение на 

Министерския съвет (РМС) № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на 

административно обслужване. С него се изпълняват мерки на правителството за намаляване 

на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, както и 

приоритети от Програмата за управление на правителството на Република България за 

периода 2017 – 2021 г. 

 

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; 

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. 
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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, 

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.  
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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 

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:  
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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. 

 

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. 
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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; 

 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 

орган за издаване, отказ, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на 

комплексните разрешителни. 

Комплексните разрешителни не може да се издават за инсталации и съоръжения извън 

обхвата на приложение № 4 . 
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1. ОВОС и Екологична оценка 

През 2018 г. в РИОСВ - Плевен са постъпили общо 2131 бр. уведомления за планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения, като от тях 949 са за горскостопански 

планове и програми и 1182 за инвестиционни предложения, планове и програми. Получени са 

64 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 3 искания за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Проведени са консултации по 2 задания 

за обхват и съдържание на ОВОС и 7 задания за обхват и съдържание на ЕО. Постъпили са 3 

доклада за ОВОС за оценка на качеството, по които са дадени 3 положителни оценки. 

Постъпили са 4 доклада за ЕО, по които са дадени 3 положителни и 1 негативно становища. 

Постъпили са 2 искания за издаване на становище по ЕО. 

Изготвени са 91 писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в 

това число: 2 писма за задължителна ОВОС, 78 за преценка на необходимостта от ОВОС, 3 

писма за задължителна ЕО и 8 преценка необходимостта от ЕО. Изготвени са общо 74 крайни 

писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП – мерки от ПРСР 2014-2020 г., 

съществуващи водоизточници, други).  

По 23 уведомления по които е изискана допълнителна информация или са постъпили в 

края на годината процедурата продължава през 2019 г. Общо 1069 бр. 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 159 

становища, в т.ч.: 62 становища от БДДР; 91 становища от РЗИ (Плевен и Ловеч); 1 становище 

от Дирекция „Национален парк – Централен Балкан“, 2 становища от ИАОС, 3 становища от 

МОСВ и др. Броят на становищата надвишава броя на издадените решения, тъй като в някои 

случаи са провеждани повече от една консултация по отделна преписка. 

През 2018 г. са издадени общо 73 бр. решения за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, от компетентността на РИОСВ – 

Плевен. От тях 2 са с характер на решението – да се извърши ОВОС. Издадени са и 2 решения 

за поправка на фактически грешки и за изменение и допълнение на издадено решение. 

Издадени са 23 бр. 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:  

в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и 

пресушаване на земи; 
3 

д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в 

приложение № 1); 
3 

е) интензивно развъждане на риба; 4 

2. Минно дело:  

а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1); 1 

в) изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране; 1 

г) дълбоки сондажи, в т.ч.:  

- за водоснабдяване, 4 

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); 
10 
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в) съоръжения за надземно складиране на природен газ; 5 

д) съоръжения за надземно складиране на горива; 2 

з) водноелектрически централи; 1 

6. Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 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; 4 

б) пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти; 7 

г) производство на бира и малц; 2 

е) кланици; 1 

10. Инфраструктурни инвестиционни предложения:  

а) индустриални зони; 1 

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

паркинги; 
1 

м) 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; 

1 

11. Други инвестиционни предложения:  

б) инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци 

(невключени в приложение № 1); 
16 

в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1); 1 

д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни 

средства; 
2 

12. Туризъм и отдих:  

в) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и 

съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1); 
1 

г) постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани; 1 

Забележка: 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 групи дейности е както следва: 
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Разпределението на инвестиционните предложения по общини е: 

 

 

През 2018 г. са проведени писмени консултации по определяне на обхвата, 

съдържанието и формата на доклад за ОВОС (ДОВОС) за следните ИП: 

 Добив и първична преработка на подземни богатства - строителни материали (чакъл 

и пясък) от Находище "Феникс" в земл. на гр. Искър. 

 Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно 

отглеждане на бройлери в ПИ № 031004, земл. на с. Обнова 

Дадена е положителна оценка на общо 4 бр. Доклади за ОВОС (вкл. 1 бр. от 2017 г.): 

 Водовземане от подземни води, чрез 16 бр. нови тръбни кладенци в  ПИ№ 087010, 

088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 049007, 076024, 047008, 073006, 

064050, 043008, 043071, 045034, 031006  по КВС, землище на с.Брест 

 Реконструкция на съществуваща инсталация за производство на чугунени отливки и 

монтаж на формовъчна линия DISA№ 2 

 Реконструкция и модернизация на съществуващи работни помещения и 

възстановяване дейността на свинекомплекс в с. Варана 

 Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно 

отглеждане на бройлери в ПИ № 031004, земл. на с. Обнова 
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През 2018 г. РИОСВ – Плевен, като компетентен орган е издала 3 решения по ОВОС за 

инвестиционни предложения: 

 Решение № ПН 1-1/2018 г. за ИП „Водовземане от подземни води, чрез 16 бр. нови 

тръбни кладенци в  ПИ№ 087010, 088045, 083017, 055007, 040046, 050015, 059012, 

049007, 076024, 047008, 073006, 064050, 043008, 043071, 045034, 031006  по КВС, 

землище на с.Брест“. 

 Решение № ПН 2-2/2018 г. за ИП „Реконструкция на съществуваща инсталация за 

производство на чугунени отливки и монтаж на формовъчна линия DISA№ 2“. 

 Решение № ПН 3-3/2018 г. за ИП „Реконструкция и модернизация на съществуващи 

работни помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс в с. Варана“. 

Прекратени са общо 23 бр. процедури, в т.ч. 1 бр. поради недопустимост на ИП, 8 бр. 

поради непредставяне на допълнителна информация (в т.ч. 3 бр. – чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредба 

за ОВОС, 4 бр. по чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС и 1 бр. – по чл. 6, ал. 4 от Наредбата за 

ОВОС), 14 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 

 Обществен достъп до информация по чл.6 ал.9, т.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 

 Решения за спиране 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 ЕО /оценки доклади 

В „Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС ”, до края на 

2018 г. са въведени 1805 досиета на процедури за 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 

2010, 2009 и 2008 г. 

 

През 2018 г. в РИОСВ – Плевен са издадени общо 11 бр. писма за уточняване на 

приложимата процедура по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ЕО, вкл. 3 писма за задължителна ЕО и 

8 за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

В отговор на подадени уведомления по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС (съвместяване 

по ЗООС/ЗБР), са изготвени 3 писма за провеждане на задължителна екологична оценка на: 

 Общ устройствен план на Община Ловеч 

 Общ устройствен план на Община Плевен 

 Общ устройствен план на Община Тетевен; 

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

 Общ устройствен план на Община Гулянци 

http://riew-pleven.eu/prevdnst.html
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 Общ устройствен план на град Плевен 

 Общ устройствен план на Община Плевен 

 Общ устройствен план на Община Ловеч 

 Общ устройствен план на Община Луковит 

 Общ устройствен план на Община Тетевен  

 Общ устройствен план на Община Угърчин 

 Общ устройствен план на Община Червен бряг 

Издадени са 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 

всичките с характер – да не се извърши ЕО. Няма решения за прекратяване на процедури. 

През 2018 г. са издадени 2 Становища по екологична оценка (ЕО) на: 

 Становище № ПН 1-1 ЕО /2018 г. - Общ устройствен план на Искър 

 Становище № ПН 2-2 ЕО /2018 г. Общ устройствен план на Гулянци 

Продължава въвеждането на информация в „Публичен регистър с данни за извършване 

на процедурите по ЕО ”. До края на 2018 г. са въведени 168 досиета. 

 

 

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; 

- “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 циментов 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” ЕАД, гр. Плевен – КР №127-Н1/2010г. 

 

 3.5. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно 
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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 – 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 – 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; 

- “Клеърс” ЕООД, гр. Никопол – КР № 430-Н1/2014г.    

     6.5. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или 

животински отпадъци с капацитет над 10 т за денонощие. 

- НВМС гр.София – 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.  

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

-  ЕТ „Боко-Боряна Костадинова“ – КР №548-Н0/2017г. 

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

- “Хибриден център по свиневъдство АД”, гр. Шумен – КР № 306-Н1/2018 г. 
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- “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 2018 г. е издадено 1 бр. КР, актуализирано е 1бр. КР и е отменено 1 бр. КР .  

Представени са 20 бр. Годишни доклади (ГД) за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено КР. Внесени са 6 писма от оператори без ГДОС.  

През 2018 г. годината са извършени 36 бр. комплексни проверки, от които: 

 28 бр. комплексни проверки във връзка с контрол по изпълнението на условията в 

КР съгласно плана за 2017 г. 

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

 Дадени са 17  бр. предписания. 

 Съставени са 36 бр. констативни протокола . 

 Дадени са 34 бр. становища относно инвестиционни предложения и 4 бр. 

становища по заявления на оператори с КР. 

Докладите от извършените проверки могат да бъдат намерени на Интернет страницата 

на РИОСВ – Плевен. 

 

3. Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични щети 

 По спазването на законодателството по екологична отговорност са извършени 8бр. 

планови проверки на обекти на територията на РИОСВ - Плевен. При проверките не се 

констатираха непосредствена заплаха за екощети и приченени екощети. За отчетния период са 

дадени 6 бр. предписания за изготвяне на собствени оценки.  

През 2018 г. 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. Информация за състоянието на околната среда за активно формиране на 

обществено поведение за грижа към околната среда 

 

Достъп до информация за околната среда 

 

До 31.12.2018 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 39 броя заявления за достъп до 

обществена информация. На всички е отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до 

информация на 26 от тях. Девет писма са изпратени до заявители на основание чл. 15 от 

Закона за достъп до обществена информация и три писмо по . През годината няма издадени 

откази за предоставяне на информация.  
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Екологично образование 

 

В РИОСВ гр. Плевен са осъществени кампании, свързани с екологичното съзнание и 

култура с различни групи от обществеността: 

Образователна кампания по повод Деня на водата организираха Басейнова дирекция 

„Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, с подкрепата 

на Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда и Регионален 

исторически музей 

Началото на кампанията беше поставено в основно училище „Лазар Станев“ – Плевен, 

с дискусия, в която се включиха ученици от кръжок „Екология“ към Център за ученическо, 

техническо и научно творчество.  

Над 60 възпитаници на Професионална гимназия по лозарство и винарство 

„Александър Стамболийски“ взеха участие в инициативата за 22 март с акцент – прилагане на 

познанията от училище в опазването и пестенето на водата.  

 

По традиция, в направление „Природа“ на Регионалния исторически музей в Плевен се 

проведе „Час по екология в Музея“. И през тази година в него участваха студенти от 

Медицински университет – Плевен, специалност „Опазване и контрол на общественото 

здраве“. В самия Ден на водата, в Музея гостуваха деца от националното училище по 

изкуствата „Панайот Пипков“, които се включиха в експериментални измервания на 

показатели на питейната вода. 

Образователни дискусии се проведоха и с четвъртокласниците на началните училище 

„Христо Ботев“ и „Патриарх Евтимий“ в Плевен.  в НУ „Христо Ботев” – гр. Плевен  за 

учениците от четвъртите класове бе организирана среща с  Теодора Георгиева – РИОСВ – 

Плевен и Весела Комаревска - Басейнова дирекция „Дунавски район”. 

 

С тази среща официално се закри кампанията „Седмица на водата”, която се провежда 

за поредна година в различните институции. 

Пред учениците бе представена презентация, в която те активно участваха и си 

припомниха защо и как трябва да пестим водата. С удоволствие показваха пред любезните 

гости знанията си и им разказваха любопитни факти от своето ежедневие. 
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Със съдействието на Общината, беше организиран Ден на водата в учебните заведения в 

Долни Дъбник с викторини, презентации и представяне на много познания за опазването на 

природата от децата и младежите.  

 

 

Регионалната инспекция по 

околната среда и водите – Плевен и 

Басейнова дирекция – Плевен 

проведоха инициативата за Деня на 

Земята 22 април. Мотото на 

тазгодишната кампания е 

„Повишаване на знанията за 

рециклирането на пластмасови 

отпадъци“. 

Беседа за опазване на чиста 

oколна среда  се проведе в ОУ 

„Лазар Станев“-Плевен. На 

учениците от трети  клас бе 

прожектирано филмче,на тема 

“Всичко за рециклирането“  

предоставено от ЕКОПАК. 

Децата получиха  като 

подарък книжки „Свят без замърсявания с платсмаса“. 

       

 

           Инспекцията отбеляза 20 май-Ден на пчелите и 22 май-Ден на биоразнообразието. 

Инициативата се проведе  в Историческият музей  и в нея се включиха ученици от Езиковата  

гимназия.  Пред тях   бе изнесена  презентация за пчелите и тяхното огромно значение в 
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околната среда.  

Учениците се забавляваха с игри и викторини 

за защитените видове растения в България. 

РИОСВ – Плевен изненада децата с книжки и 

цветни моливи.  

 

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни 

РИОСВ-Плевен бе домакин за празника на околната среда 

 

На Световния ден на околната среда - 5 юни инспекцията 

посрещна първокласници от училище „Патриарх Евтимий“. 

Експертите по биологично разнообразие, проведоха 

занимателна дискусия за „Защитените местности  и 

животински видове в България и как да ги опазваме.“ 

Децата се включиха в забавна викторина и получиха 

награди за активно участие.  
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 Над 50 чувала с отпадъци бяха събрани в Байкал  

 

 

 

Над 50 чувала с отпадъци бяха събрани по време на акцията от кампанията „Да изчистим 

България заедно” в село Байкал. Отборът включваше служители от Община Долна Митрополия, 

Басейнова дирекция "Дунавски район", РИОСВ - Плевен, Кметство с. Байкал, НЧ "Пробуда-

1925", Еко клуб "Дунав" при Общински център за извънучилищни дейности, родители и жители 

на селото и много деца, живеещи на улица „Христо Ботев” №5 в Плевен.  

Към почистването се присъединиха народният представител д-р Калин Поповски, Тихомир 

Николов – 

главен 

секретар на 

Изпълнителна 

агенция по 

околна среда и 

Светослав 

Доков - 

общински 

съветник.  
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В акцията участваха много деца и младежи. 

Към тях се обърна инж. Петър Димитров, 

директор на БДДР, като им напомни, че 

като не замърсяваме с отпадъци, 

допринасяме за опазването и на реките и 

водата като цяло.  

 

 

 

 

 

 

Директорът на РИОСВ – Плевен Габриел 

Савов демонстрира как чрез 

наблюдение с дрон могат да се открият 

замърсени терени. Д-р Поповски 

напомни на младите хора, че трябва да 

пазим уникалната си природа всеки 

ден.  

 

През последните години село Байкал се 

радва на засилен туристически интерес. 

По време на акцията бяха обсъдени 

бъдещи действия, за да се намали 

замърсяването на красивия Дунавски 

бряг в Байкал от туристите, като поставяне на табели, съдове за разделно събиране на отпадъци 

и други.  

 

Участниците в кампанията получиха грамоти „Приятел на река Дунав”. 
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Малки еколози от градина „Щастливо детство“ научиха как да пазят водата 

 

 

Занимателен урок „Съкровището 

вода“ се проведе в детска градина 

„Щастливо детство“ в Плевен на 

30.10.2018. Малчуганите от група 

„Палави мишлета“ работят по проект 

„Малък еколог“. По този повод им 

гостуваха представители на 

Басейнова дирекция „Дунавски 

район“ и РИОСВ – Плевен. Децата 

научиха защо е важно да пестим и 

пазим водата и как могат да го правят самите те и в къщи, и в детската градина.  

„Палавите мишлета“ разказаха за своя екокът, в който има и съдове за разделно събиране на 

отпадъци. До края на май  следващата година децата ежеседмично ще имат различни 

инициативи, насочени към екологично възпитание. Следващата съвместна проява с 

регионалните структури на МОСВ ще е в навечерието на Коледа, когато ще бъде организирана 

работилница за картички от отпадъци. 

  

 

Работа с медии 

През 2018 г. бяха подготвени и изпратени до национални и регионални медии 22 броя 

прессъобщения. 

 

 

6. Административно – наказателна отговорност и принудителни административни 

мерки 

 

През 2018 г. са съставени 44 броя актове за установяване на административни 

нарушения /АУАН/  и са издадени 33 броя наказателни постановления /НП/ на обща стойност 

64 400 лв. въз основа на съставените и надлежно връчени актове за установяване на 

административни нарушения.  

 

От директора на РИОСВ - Плевен са наложени санкции по чл.69 от ЗООС, както 

следва:   

5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност 

2452,00 лв. ;  

3 /три/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на стойност 1939,00 лв. 

 

Отменени са 6 /шест/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 3 /три/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

 

Спряна е 1 /една/ текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух и 1 /една/ 

текуща санкция за замърсяване на воден обект. 
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Намалени са 7 /седем/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 2 /две/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

 

Издадени са 5 броя заповеди за налагане на принудителни административни мерки. 

 


