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Превантивна дейност 

 
���� �� �� �� 

 
 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

През 2008г. в РИОСВ Плевен като компетентен орган за инвестиционни предло-
жения са издадени 134 бр. решения за преценяване необходимостта от ОВОС. От тях с 
характер на решението да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение са 20 бр. 

Разпределението по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложе-
ние №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр. 
91/2002 г.) е следното: 

• 1. Селско, горско и водно стопанство 
1.в. Мелиоративни дейности в селското стопанство, вк
лючително капково напояване 

1.з. Корекции на реки 
 

 
4 бр. 

 
2 бр. 

• 2. Минно дело 
2.а. Кариери, открити рудници и добив на торф 
2.в. Изземване на инертни материали от реки или вод
оеми 

 

 
5 бр. 
25 бр. 

• 3.Енергийно стопанство 
3.а.Промишлени инсталации за производство на елек

троенергия, пара и топла вода (невключени в приложение
 №1) 

3.б. Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и
 топла вода (невключени в приложение №1) 

3.з.Водноелектрически централи 
3.и.Съоръжения за производство на електроенергия  

посредством силата на вятъра 

 
2 бр. 

 
 

2 бр. 
 

7 бр. 
4 бр. 
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• 4. Производство и преработка на метали 
4.г. Инсталации за топене на цветни метали,  включи-

телно производство на сплави (с изключение на благород
ните метали), изтегляне, формоване и валцуване на издел
ия от цветни метали и сплави (невключени в приложение 
№1) 

 
• 5. Производство на продукти от нерудни от неруд-

ни минерални суровини 
5.е. Инсталации за производство на керамични изде- 

лия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухл
и, плочи, керамични и порцеланови съдове (невключени в
 приложение №1) 

 
• 6. Инсталации в химическата промишленост (нев-

ключени в приложение №1) 
6.а. Инсталации за производство на химични вещес-  

тва и препарати и междинни продукти 
 
• 9. Каучукова промишленост. Производство и пре- 

работка на продукти на базата на еластомери 

 
 
 
 

1 бр. 
 
 
 
 
 
 

1 бр. 
 
 
 
 
 

1 бр. 
 
 

1 бр. 

• 10. Инфраструктурни инвестиционни предложения 
10.б. Обекти с обществено предназначение, включи- 

телно строителство на търговски центрове и паркинги 
10.д. Строителство на пътища (невключени в прило- 

жение №1) 
10.к. Нефтопроводи и газопроводи (невключени в  

приложение №1) 
10.н. Добив на подземни води и изкуствен оборот на  

подземни води (невключени в приложение №1) 

 
25 бр. 

 
2 бр. 

 
2 бр. 

 
2 бр. 
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• 11. Други инвестиционни предложение 
• 11.в. Пречиствателни станции за отпадъчни води 
11.д. Съхранение на железен скрап 
 

• 12. Туризъм и отдих 
12.а. Ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения  

        към тях (невключени в приложение №1) 
 

 
8 бр. 
14 бр. 

 
 

1 бр. 
 

12.в. Хотелски комплекси извън селищни  територии 
24 бр. 

 
            През 2008 г. в РИОСВ – Плевен е издадал 11 бр. решения по ОВОС за ин-

вестиционни предложения: 
1. “Реконструкция и модернизация на машинно ванен цех №3, изграждане 

(модернизация) на Ванна пещ №5 за топене на стъкло и изграждане (модернизация) на 
Материален цех” към “Рубин” АД, гр. Плевен, община Плевен. 

2. “Ваканционно селище язовир Сопот”, ПИ №009805, местността “Калник”, 
землище на с. Лесидрен, община Угърчин. 

3. “Изграждане на малка руслова ВЕЦ К2 с мощност 2440 KW на река Искър” 
в землището на с. Карлуково, община Луковит. 

4. “Ваканционен комплекс”, ПИ №015118, местността “Шумака”, землище на 
с. Лесидрен, община Угърчин. 

5. “Жилищни сгради от Ваканционно селище”, ПИ №000600 и 244049, мест-
ността “Стара Рибарица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен. 

6. “Жилищни сгради от Ваканционно селище”, ПИ №000602, местността 
“Стара Рибарица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен. 

7. “Изграждане на МВЕЦ Алексанрово” на река Осъм, в землището на с. 
Александрово и с. Деветаки, община Ловеч. 

8. “Ваканционно селище”, ПИ №164004, местността “Копчов лък”, землище 
на с. Рибарица, община Тетевен. 

9. “Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър” в 
местността “Пладнището”, землище на гр. Искър, община Искър. 

10. “Жилищен комплекс от 7 сгради на “Санта Мария” ЕООД в ПИ №083027, 
местността “Дебелщица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен. 

11. “Жилищен комплекс от 5 сгради на “Санта Мария” ЕООД в ПИ №083026, 
местността “Дебелщица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен. 

По общини разпределението на решенията за преценяване на необходимостта от 
ОВОС  са: 

� Община Плевен – 19 бр. 
� Община Ловеч –   13 бр. 
� Община Априлци – 11 бр. 

� Община Троян  - 29 бр. 
� Община Ч. Бряг- 9 бр. 
� Община Долна Митрополия – 6 бр. 
� Община Долни Дъбник  - 6 бр. 
� Община Искър – 1 бр. 
� Община Кнежа – 2 бр. 
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� Община Луковит – 8 бр. 
� Община Гулянци – 8 бр. 
� Община Летница – 4 бр. 
� Община Ябланица – 2 бр. 
� Община Никопол – 3 бр. 
� Община Белене – 4 бр. 
� Община Тетевен – 3 бр. 
� Община Левски – 3 бр. 
� Община Угърчин – 1 бр. 
РИОСВ – Плевен през 2008 г. е направил 5 бр. комплексни проверки на: 
- “Регионално депо за твърди битови отпадъци” за община Плевен и община  

Долна Митрополия; 
- “Пречиствателна станция за отпадъчни води” гр. Ловеч; 
- ”ГКПП Никопол и фериботен терминал”; 
-“Комплексен инвестиционен проект за свинеферма за разплод, отглеждане и уго-

яване до 2000 бр.”, местността “Тритменя”, землище на с. Александрово, общ. Ловеч; 
- АЕЦ “Белене”. 
Проведени са  11 броя обществени обсъждания на ДОВОС за ИП на територията, 

контролирана от РИОСВ – Плевен: 
1. “Реконструкция и модернизация на машинно ванен цех №3, изграждане (мо-

дернизация) на Ванна пещ №5 за топене на стъкло и изграждане (модернизация) на Ма-
териален цех” към “Рубин” АД, гр. Плевен, община Плевен. 

2. “Ваканционно селище язовир Сопот”, ПИ №009805, местността “Калник”, зем-
лище на с. Лесидрен, община Угърчин. 

3. “Изграждане на малка руслова ВЕЦ К2 с мощност 2440 KW на река Искър” в 
землището на с. Карлуково, община Луковит. 
4. “Ваканционен комплекс”, ПИ №015118, местността “Шумака”, землище на с. Ле-
сидрен, община Угърчин. 

5. Жилищни сгради от Ваканционно селище”, ПИ №000600 и 244049, местността 
“Стара Рибарица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен. 

6. “Жилищни сгради от Ваканционно селище”, ПИ №000602, местността “Стара 
Рибарица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен. 

7. “Изграждане на МВЕЦ Алексанрово” на река Осъм, в землището на с. Алек-
сандрово и с. Деветаки, община Ловеч. 

8. “Ваканционно селище”, ПИ №164004, местността “Копчов лък”, землище на с. 
Рибарица, община Тетевен. 

9. “Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър” в мест-
ността “Пладнището”, землище на гр. Искър, община Искър. 
 

10. “Жилищен комплекс от 7 сгради на “Санта Мария” ЕООД в ПИ №083027,  
                                    местността “Дебелщица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен. 
 

11. “Жилищен комплекс от 5 сгради на “Санта Мария” ЕО-
ОД в ПИ №083026, местността “Дебелщица”, землище на с. Риба-
рица, община Тетевен. 

Няма наложени глоби и санкции за неизпълнение на усло-
вия от решения по ОВОС. 
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Изготвени са:  
• 139 бр. становища за инвестиционни предложения не по-

падащи в Приложения № 1 към чл.91, ал.1 и Приложение №2 към чл.93, ал.1 т.1 и 2 от 
Закона за опазване на околната среда,  

• 200 бр. становища за финансиране. 
• 402 бр. отговор на уведомления за приложимата процедура. 

 
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

През 2008 г. са издадени 8 бр. Решения за преценяване необходимостта от ЕО: 
1. “Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І, ІІ, кв.56, 
І-180025, І-180100, І-180099, а по кадастрална карта 180098, съответно УПИ 
52218.531.205, 52218.663.1, 52218.663.99, 52218.663.76, 52218.663.98, 52218.663.41”, 
землище на гр. Априлци, община Априлци с цел обособяване на зона за жилищно 
строителство.  
2. Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 
Летница за периода 2008 – 2013г. 
3. Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 
Априлци за периода 2008 – 2013г, част от Програма за опазване на околната среда. 
4. Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 
Гулянци за периода 2008 – 2013г. 
5. Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 
Плевен за периода 2008 – 2013г. 
6. Изменение на “Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в 
обхват УПИ ІІ-406,412, 413, 415, 416 и УПИ ХVІ-416, кв.575”, гр. Плевен, с цел обединя-
ване на съществуващи УПИ в един – обособен за магазин и един – за трафопост. 
7. Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 
Долна Митрополия за периода 2008 – 2013г. 
8. Проект за изменение на ПУП за част от кв. 129 по плана на гр. Летница, отреден 
за озеленяване, като се обособят три нови имота - УПИ 43476.315.2063 – за ПСОВ, УПИ 
43476.315.2064 – лека промишленост, без хранително – вкусова, УПИ 43476.315.2065 – 
за лека промишленост (оранжерии). 

 
 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ 
 Съгласно чл.117, ал.1 и 2 към глава 7, раздел ІІ от Закон за опазване на околната среда, 
(ЗООС, обн. ДВ, бр.91/2002 г. и вс. изм. и доп.), изграждането и експлоатацията на нови 
и експлоатацията на действащи инсталации за категориите промишлени дейности по 
приложение 4 се разрешават след издаването на комплексно разрешително (КР). Съглас-
но чл.117, ал.3 комплексните разрешителни по ал.1 и 2 може да се издават и за инстала-
ции и съоръжения извън обхвата на приложение № 4 въз основа на писмено заявление от 

съответните оператори. 
 

През 2008 г. са изготвени 4 бр. становища по заявления за 
КР (общинско депо гр. Луковит, регионално депо гр. Ловеч, Ека-
рисаж гр. Угърчин и “Лесопласт” АД, гр. Троян) и 12 бр. станови-
ща за проекти на КР (“Сърпрайз” ООД, площадка в гр. Плевен, 
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“Българска петролна рафинерия” ЕООД, площадка в с. Дисевица, “Ви-
нербергер” ЕООД, площадка в гр. Луковит, “ВТПГ – Консулт” ЕООД, 
площадка в с. Дерманци, “Галус къмпани” ООД, площадка гр. Славяново, Регионално 
депо Троян – Априлци, “Нора” АД, гр. Троян, “Агро 2006” ЕООД, площадка с. Дисеви-
ца, “Троямекс” ООД, с. Дълбок Дол , Екарисаж, площадка в гр. Угърчин, Регионално 
депо Плевен, Регионално депо Ловеч).  
В процедура по издаване на КР са 3 оператора: 
• на действащи инсталации: “Славяна” АД, гр. Славяново и “Лесопласт” АД, гр. 

Троян; 
• на нови инсталации: “Стар 7” ООД, гр. Плевен. 

За обекти на територията на РИОСВ Плевен има издадени 13 бр. решения за изда-
ване на КР от Министъра на околната среда и водите. 

До момента има 25 бр. влезли в сила КР, издадени от Министъра на околната сре-
да и водите. 

 
1. “Хайуей логистик център” ЕООД (“Нова Плама” АД) – КР №21/2004 г. 
2. “Топлофикация Плевен” ЕАД – КР №35-НО/2007 г. 
3. “СК-13 Каменина” АД – КР №58/2005 г. 
4. “Керамика 98” ООД – КР №59/2005 г. 
5. “Елмаз” ООД – КР №62/2005 г. 
6. “Шаварна 97” ООД – КР №66/2005 г. 
7. “Холсим България” АД – КР №79/2005 г. 
8. “ТЕРА” АД, гр. Червен Бряг – КР 87/2005 г. 
9.  “Рубин” АД, гр. Плевен – КР №127/2006 г. 
10.  ЕТ “Старт- И. Йорданов” с. Александрово – КР №132/2006 г. 
11.  “Пилигрим 67” ЕООД – КР №174-НО /2007 г. 
12. “Сърпрайз” ООД – КР №232-НО/2008 г. 
13. Екарисаж в с. Угърчин – КР №257-НО/2008 г. 
14. “ВИНЕРБЕРГЕР” ЕООД гр. Луковит – КР №83-Н1/2008 г. 
15. “Българска петролна рафинерия”  ЕООД, с. Дисевица – КР№246–НО/2008 г. 
16.  “Нора” АД, Ловеч – КР №354-НО/2008 г. 
17.  “Агро 2006”  ООД, гр.Стражица – КР №306-НО/2008 г. 
18.  “Трояинвест” ООД, с. Баховица – КР №336-НО/2008 г. 
19.  “Троямекс” ООД, с. Дълбок Дол – КР №323-НО/2008 г. 
20.  Регионално депо Плевен – КР №304-НО/2008 г. 
21.  Регионално депо Троян КР №265-НО/2008 г. 
22.  Регионално депо гр. Ловеч ново КР №282-НО/2008 г. 

 
23.  “ВТПГ Консулт” ООД, керамичен цех в с. Дерманци - КР №276-НО/2008 г. 
24.  “Галус къмпани” ООД, птицекомбинат в гр. Славяново - КР №277-НО/2008 г. 

 
Одобрени са плановете за собствен мониторинг на същест-

вуващо депо гр. Плевен, на керамичен цех в с. Дерманци и план за 
собствен мониторинг на общинско депо гр. Луковит. 

Извършени са 22 бр. проверки, от които: 
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• 14 комплексни проверки във връзка с контрол изпълнение-
то на условията  в издадените КР на операторите “Топлофикация Пле-
вен” ЕАД, гр. Плевен “Хайуей логистик център” ЕООД, “Елмаз” ООД, с. Баховица, “Ке-
рамика 98” ООД, гр. Летница,  “СК-13 Каменина” АД, гр. Плевен, “Пилигрим 67” ЕООД, 
с. Горна Митрополия, “Шаварна 97”ООД, гр. Левски, ЕТ “Старт – Иван Йорданов”, с. 
Александрово, “Тера” АД, гр. Червен бряг, “Винербергер” ЕООД, площадка гр. Луковит, 
“Златна Панега Цимент” АД, с. Златна Панега, “Рубин” АД, гр. Плевен и “Холсим Бълга-
рия” АД, площадка гр. Плевен. 11 от проверките са съвместно с Басейнова Дирекция “Ду-
навски район”, гр. Плевен. Изготвени са писма до БД за участия в комплексите проверки. 

 
• 5 проверки по 

график във връзка с контрол 
на решения на Министъра 
на околната среда и водите 
за откази от издаване на КР 
на депо за неопасни 
отпадъци на Община гр. 
Червен бряг, депо за 
неопасни отпадъци на 
Община гр. Левски, депо за 
неопасни отпадъци на 
Община Никопол, 
птицеферма “Бояна” АД, с. 
Гривица и птицеферма ЕТ 
“Димитър Терзиев”, с. 
Коиловци. 

• 3 проверки по 
график във връзка с контрол на пломбирани съоръжения в обектите “Бета индъстрис 
корп” АД, гр. Червен бряг, “Велур” АД, гр. Ловеч, “Лесопласт” АД, гр. Троян 

Съставени са 22 бр. констативни протокола и са дадени 17 бр. предписания във 
връзка с контрол на условия от КР. Изпълнени са 11 предписания. Наложена е 1 санкция 
във връзка с контрол изпълнението на условията в КР. 
       Всички (13 бр.) оператори са представили в РИОСВ Плевен годишни доклади. Това  
са “Холсим България” АД, площадка Плевен, “Успех” АД, гр. Луковит, “Топлофикация 
Плевен” ЕАД, гр. Плевен, “Хайуей логистик център” ЕООД, “Елмаз” ООД, с. Баховица, 
Керамика 98” ООД, гр. Летница, “Шаварна 97” ООД, гр. Левски, “СК-13 Каменина” АД,  
 “Тера” АД, гр. Червен бряг, “Пилигрим 67” ЕООД, с. Горна Митрополия, ЕТ “Старт – И. 
Йорданов”, площадка с. Александрово, “Рубин” АД и “Златна Панега Цимент” АД, с. 
Златна Панега.  
 
 

 


