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IV. 4. Превантивна дейност и контрол. 

 

Превантивният контрол за опазване на околната среда се осъществява чрез екологична 

оценка (ЕО) на планове и програми, оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на 

инвестиционни предложения, чрез издаване на комплексни и други разрешителни, предвидени 

в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и в други специални закони в областта на 

екологичното законодателство. Целта на превантивния контрол е недопускане на замърсяване 

и увреждане на околната среда над допустимите норми преди осъществяване на 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 на вече одобрени ИП или на такива в процес на изпълнение.  

Съгласно Закона за опазване на околната среда „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. 

Компетентни 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 Директорът на съответната РИОСВ, в зависимост от критериите, определени в 

ЗООС. Така например за инвестиционни предложения (ИП), засягащи резервати, национални 

паркове и поддържани резервати, ИП на територия контролирана от две или повече РИОСВ, 

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, 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 

директорът на РИОСВ, на чиято територия се осъществява ИП.  

В ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на 

Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС), с който се въвеждат по-строги 

екологични изисквания към дейностите по изгаряне на опасни и неопасни отпадъци.  

Промените в чл. 93, ал. 1, т. 4 и в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС (доп. т.9, нова 

т.10.1 и нова т.10.3), определят за всички инсталации за обезвреждане или оползотворяване на 

опасни отпадъци чрез изгаряне, инсталации за обезвреждане или оползотворяване на неопасни 

отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на 

отпадъците, както и инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни и неопасни 

отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне, разработени изключително или предимно за 

развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две 

години, да бъде провеждана процедура по задължителна оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС). 

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 Закона за опазване на 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. 

 

Задължителна ОВОС, се извършва на ИП за строителство, дейности и технологии 

съгласно приложение № 1 от ЗООС, както и на ИП за строителство, дейности и технологии  с 

трансгранично въздействие върху околната среда съгласно приложение № 1 към чл. 2 от 

Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. На 

задължителна 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 ПМС № 59/07.03.2003 г. 

Същите съответстват на Директива 

85/337/ЕЕС за оценка въздействието 

върху околната среда, изменена с 

Директива 97/11/ЕС, изменена и 

допълнена с Директива 2003/35/ЕС 

за 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 областта на  

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. 

Екологичната оценка се извършва в следната последователност: 

1. преценяване на необходимостта за ЕО; 

2. определяне обхвата и съдържанието на ЕО; 

3. изготвяне на доклад за ЕО; 
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4. провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, 

които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата; 

5. отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО; 

6. определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или 

програмата; 

7. издаване на становище по ЕО; 

8. 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 № 139/24.06.2004 г. Същите са в съответствие с  

изискванията на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 

2001г. 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, при които инвестиционните предложения за строителство, дейности и 

технологии по приложения № 1 и № 2 от ЗООС или техните изменения, планът, програмата 

или техните изменения, които очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни 

предложения по приложения № 1 и № 2 от ЗООС, или за прилагането на които се предполагат 

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 тези случаи, 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 на 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 
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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 част Защитени територии и биоразнообразие от настоящия 

доклад. 

 

За предотвратяване на 

големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на 

последствията от тях за 

живота и здравето на хората и 

за околната среда всеки 

оператор на ново или на 

съществуващо предприятие 

и/или съоръжение, в което са 

налични опасни вещества по 

приложение № 3 на ЗООС, е 

длъжен да извърши 

класификация на 

предприятието и/или 

съоръжението в съответствие 

с критериите по приложение 

№ 3 и да документира 

извършената класификация. Одобряване на инвестиционно предложение по реда на глава 

седма, раздел І на ЗООС, за изграждане на ново и планирани изменения или разширения в 

съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, при които са 

възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии, се извършва въз 

основа на допълнителна информация и оценка на: 

1. Вида и количеството на опасните вещества от приложение № 3, които ще бъдат 

налични в предприятието/съоръжението, и капацитета на съоръженията за тяхното 

съхранение и употреба; 

2. Рисковете от големи аварии и планираните мерки и средства за предотвратяване, 

контрол и ограничаване на последствията от големи аварии за човешкото здраве и 

околната среда; 
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3. Безопасните разстояния на предприятието/съоръжението до жилищни райони, 

обекти с обществено предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни 

предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да 

увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на 

доминото, големи транспортни пътища и територии с особено природозащитно 

значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или 

административен акт; 

4. Значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии при планирани 

изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или 

висок рисков потенциал, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 

9 на ЗООС. 

Горната информация и оценка се представят от възложителя на инвестиционното 

предложение като част от изискваната документация, както следва: 

1. При процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - като 

приложение към определената с наредбата по чл. 101, ал. 1 от ЗООС информация; 

2. При процедура по ОВОС – като приложение към доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1 

на ЗООС, с изключение на случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от същият закон. 

Въз основа на информацията и оценката, и получените в хода на съответната процедура 

по ОВОС становища, мнения и предложения в решението по чл. 93, ал. 2 или 3, съответно в 

решението по чл. 99, ал. 3, се вписват мотиви за одобряване на местоположението и 

потвърждаване на безопасните разстояния и се поставят условия към съоръженията и 

технологиите, както и към доклада за безопасност. 

Компетентният орган по чл. 93, ал. 2 или 3 на ЗООС, издава решение да се извърши 

ОВОС, когато въз основа на информацията и оценката по ал. 1 прецени, че поради 

местоположението на предприятието/съоръжението има вероятност от значително 

отрицателно въздействие върху околната среда и/или човешкото здраве. В решението 

компетентният орган включва и изискване възложителят да проучи и разгледа в доклада за 

ОВОС алтернативни решения, в т.ч. различно местоположение на предприятието/ 

съоръжението, различен мащаб или модел на осъществяване на дейността, алтернативни 

технологии и/или алтернативно решение за вида и количествата на използваните опасни 

вещества. Решение за неодобряване на инвестиционно предложение се издава, когато въз 

основа на информацията и оценката по ал. 1 в процедурата по ОВОС се установи, че поради 

местоположението на предприятието/ съоръжението инвестиционното предложение ще окаже 

значително отрицателно въздействие върху околната среда и/или човешкото здраве. 

Условията и редът за съвместно прилагане на процедурите по глава шеста, раздел ІІІ и 

глава седма, раздел I на ЗООС, както и изискванията за формата и съдържанието на 

необходимата информация и документация се определят с наредбите по чл. 101, ал. 1 и чл. 

103, ал. 9 на ЗООС. 

 

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 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; 
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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: 

а) прави оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни 

вещества, използвани, произведени или изпускани от инсталацията; 

б) в случай че инсталацията е причинила значително замърсяване на почвата и 

подземните води с опасните вещества по буква "а" в сравнение със състоянието, установено в 

доклада за базовото състояние, предприема необходимите мерки за отстраняване на 

замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние; 

в) при изпълнение на мерките по буква "б" взема предвид техническата им 

осъществимост; 

г) в случай на значителен риск за човешкото здраве и околната среда, предизвикан от 

дейности по приложение № 4, съгласно доклада за базовото състояние по чл. 122, ал. 2, т. 12 

предприема действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на 

опасните вещества така, че площадката, предвид характеристиката ѝ съгласно чл. 122, ал. 2, т. 

4 и одобреното ѝ бъдещо предназначение, да не представлява повече такъв риск; 

д) изпълнява действията по буква "г" и в случаите, когато от него не се изисква 

изготвянето на доклад за базово състояние. 

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният 

орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране и отменяне на разрешителните по 

реда на този раздел, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9. 

 

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 2020 г. в РИОСВ Плевен са внесени общо 1255 бр. уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми (ИП/П/П) по реда на глава VІ от ЗООС. В сравнение с 2019 

г., обработените уведомления са с 14% повече. Задачите са изпълнявани при спазване 

сроковете за процедиране.  

Изготвени са 161 писма с указания за необходими действия по Глава шеста от ЗООС, в 

т.число: 60 писма за необходимост от преценка ОВОС, 3 писма с искане за преценяване  

необходимостта от ЕО, 98 крайни писма, че не може да се проведе процедура (няма ИП, 

одобрени ИП и други). Внесени са 65 искания за преценяване необходимостта от ОВОС, и 

информация за преценяване необходимостта от ЕО на 3 бр. план/програма. По 892 

уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми е преценено, че не попадат 

в обхвата на Глава шеста от ЗООС и са процедирани по реда на 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, по ЗБР.  

Във връзка с процедурите по ОВОС и ЕО, по Глава шеста от ЗООС, са получени 72 

становища от БДДР, 58 становища от РЗИ (Плевен и Ловеч), 1 становище от МОСВ, 1 

становище от ИАОС, 2 становища от АПИ, 1 становище от РДГ Ловеч, 1 становище от 

Напоителни системи. Броят на становищата надвишава броя на издадените решения, тъй като 

в някои случаи са провеждани повече от една консултация по отделна преписка.  

През 2020 г. са издадени 3 становища по ЕО, 42 решения за преценяване  

необходимостта от извършване на ОВОС, от които 2 решения с характер да се извърши 

ОВОС, 24 решения за прекратяване на процедури по ОВОС, от които 2 бр. прекратени, поради 

недопустимост на инвестиционното предложение, спрямо режими, съгласно действащи 

нормативни актове. През периода няма издадени решения по ОВОС и решения за преценяване 

необходимостта от извършване на ЕО.  

В сравнение с издадените през 2019 г. решения по ОВОС и ЕО, броят на издадените 

крайни документи е намалял. В предходния период са издадени общо 80 решения, от които 3 

решения по ОВОС, 6 становища по ЕО, 49 решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 1 решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 21 

решения за прекратяване на процедури по ОВОС.  

  

Разпределението на инвестиционните предложения с възложител община е: 
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Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС и ЕО, на Интернет 

страницата на РИОСВ Плевен, на адрес: http://riew-pleven.eu/prevdnst.html, се поддържат 

следните информационни масиви и регистри: 

 Съобщения за уведомяване за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от ЗООС 

 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 по ОВОС 

 Писма по чл. 8 ал. 2 от Наредбата за ЕО  

 Обществен достъп до информация по чл.13, ал.5 от Наредбата за ЕО 

 Решения за преценяване необходимостта от екологична оценка 

 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 

През 2020 г. в РИОСВ Плевен са издадени 42 бр. решения за преценяване 

необходимостта от извършване на ОВОС, от които 40 бр. с характер „да не се извършва 

ОВОС“ и 2 бр. с характер „да се извърши ОВОС. Дадена е положителна оценка на качеството 

на Доклад за ОВОС на ИП „Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма 

за интензивно отглеждане на птици – бройлери“ в ПИ №53089.234.219, с.Обнова.  

Издадени са 24 бр. Решения за прекратяване на процедури по реда на раздел III, глава 

Шеста от ЗООС, от които 13 бр. по искане на възложителя, 9 бр. за непредставена 

допълнителна информация и 2 бр. поради недопустимост на инвестиционното предложение, 

спрямо режими, съгласно действащи нормативни актове.  

През периода няма издадени решения по ОВОС. 

 

През отчетния период в РИОСВ Плевен са постъпили 5 уведомления по чл. 8, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредба за ЕО). За 5 бр. планове и програми, РИОСВ е определила, че подлежат на 

процедура по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС.  

Няма издадени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка.  

 

Издадени са 3 бр. Становища по екологична оценка, както следва: 

-  Становище № ПН 1-1 ЕО/2020 г. за Общ устройствен план на Община Плевен, с 

характер „съгласува плана“; 

-  Становище № ПН 2-2 ЕО/2020 г. за Общ устройствен план на Община Тетевен, с 

характер „съгласува плана“; 

-  Становище № ПН 3-3 ЕО/2020 г. за Общ устройствен план на Община Угърчин, с 

характер „съгласува плана“. 

Няма издадени Решения за прекратяване на процедури по реда на раздел II, глава Шеста 

от ЗООС. 

 

 

 

 

http://riew-pleven.eu/prevdnst.html
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2. Комплексни разрешителни 

На територията на РИОСВ – Плевен са издадени общо 31 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.  

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

3. Производство и обработване на метали 

2.2. Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), 

включително непрекъснато леене, с капацитет над 2,5 т за час.  

2.4. Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т за денонощие. 

-  „Осъм“ АД, гр. Ловеч – КР № 581-Н0/2020 г. 

     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; 

- “Автореалтех” ЕООД, 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-Н2/2020г. 

 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. 

-  “Керамика Груп ” ООД, 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.  
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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-Н1/2019 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-Н1/2020г. 

 

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. 

- "ИДДД Логистик" ЕООД – КР №257-НО/2008 г. 

     6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине: 

     а) с над 40 000 места за птици; 

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

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

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

- “Чефи 2011” ЕООД гр. Търговище – КР № 578-Н0/2019г.   

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

- “Хибриден център по свиневъдство АД”, гр. Шумен – КР № 306-Н1/2018 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. 

- "Свинекомплекс Дунав“ АД -  КР № 585-  Н0/2020 г. 

 През 2020 г. са издадени 4 бр. КР, актуализирани са 3бр. КР.  

Представени са 21 бр. Годишни доклади (ГД) за изпълнение на дейностите, за които е 

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

През 2020 г. годината са извършени 30 бр. комплексни проверки, от които: 

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

КР съгласно плана за 2020 г. 

 7 бр. извънредни проверки, в това число проверки по сигнал, писма на ОД на МВР 

и МОСВ;  

 Дадени са 40  бр. предписания; 

 Съставени са 30 бр. констативни протокола ; 
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 Дадени са 38 бр. становища по Инвестиционни предложения, заявления и проекти 

на 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 6 бр. 

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 2020 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) 

За отчетната 2020 г. на територията на РИОСВ - Плевен няма регистрирани 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 

През 2020 г. в РИОСВ-Плевен са постъпили 32 броя заявления за достъп до обществена 

информация. На всички заявления е изпратен отговор в срок. Предоставен е пълен достъп до 

информация. През периода няма издадени откази за предоставяне на информация.    

Екологично образование 

Поради обявено извънредно положение със заповед №РД-01-124/13.03.2020 на 

Министерството на здравеопазването публичните прояви на РИОСВ-Плевен се реализират 

посредством публикации в сайта. РИОСВ – Плевен е публикувал и предоставил  материали за  

кампании, свързани с екологичното съзнание и култура с различни групи от обществеността - 

Ден на влажните зони, Ден на водата, Ден на Земята, Ден на околната среда.  

Проведени са открити уроци с ученици по случай Международния  ден за защита на 

животните – 04-ти октомври.  

Работа с медии 

До 31.12.2020 г. са подготвени и изпратени до национални и регионални медии  19 броя 

прессъобщения, свързани с влезли в сила промени и актуализирани нормативни актове, 

образователни тематични инициативи, експертната контролна дейност и други обществено 

значими теми. 

 

5. Административно – наказателна отговорност и принудителни административни 

мерки 

 

През 2020 г. са съставени 67 броя актове за установяване на административни нарушения 

/АУАН/ и са издадени 33 броя наказателни постановления /НП/ на обща стойност 46000 лв. 
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въз основа на съставените и надлежно връчени актове за установяване на административни 

нарушения.  

Прекратени са 15 броя съставени актове за установяване на административно нарушение с 

резолюция за прекратяване на административно-наказателни преписки и с писмени 

предупреждения съгласно чл.28 от ЗАНН (от тях 2 броя са по съставени АУАН през 2019 г. ). 

Предстои издаване на НП през 2021г. по невръчените през 2020г. АУАН. 

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

 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на воден обект на обща стойност 3994,00 лв. ;  

 6 /шест/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на ст-ст 5429,00 лв.; 

 1/една/ еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух на стойност 223,00 

лв. 

Отменени са 5 /пет/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и 4 /четири/ 

текущи санкции за замърсяване на воден обект.  

Намалени са  2 /две/ текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и на воден 

обект. 

Възобновена е 1 /една / текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.  

Издадени са 5 /пет/ заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. 

 


