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Развитието и прилагането на процедурите по оценка на въздействието  върху околната 
среда (ОВОС), екологична оценка (ОЕ) и комплексни разрешителни (КР), чрез отчитане на еко-
логичните изисквания в различните сектори на икономиката предполага повишаване капаците-
та на българските предприятия по отношение опазването на околната среда. Чрез прилагането 
на процедурите се подобрява състоянието на компонентите на околната среда. Постига се по-
ефективно използване на природните ресурси, чрез ефективно използване на предлаганите тех-
ники за производство. В тези процедури са ангажирани и регионалните структури към Минис-
терство на здравеопозването, Министерство на земеделието и храните, Министерство на регио-
налното развитие и благоустройство, Басейновите дирекции и Национални паркове, като органи 
с които се провеждат консултации и чиито представители участват в съветите за вземане на 
решения по ОВОС и ЕО и подготовка на КР. Процесът за прилагане на инструментите за пре-
дотвратяване на замърсяването е постоянен и цели постигане на съответствие на работата на 
инсталациите в предприятията, подлежащи на комплексни разрешителни (КР), с най-добрите 
налични техники (НДНТ) за съответния промишлен отрасъл. Основната цел е по-всеобхватно 
прилагане на превантивните инструменти, използвайки актуална информация по хода на про-
цедурите.  

Чрез ефективното прилагането на процедурите по оценка на въздействието  върху окол-
ната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО) и комплексни разрешителни (КР) се цели развитие 
и прилагане на стратегическата екологична оценка за програмите и плановете в различните об-
ласти на икономиката и отчитане на екологичните изисквания при строителството и експлоата-
цията на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.  

Приоритетите в превантивната дейност са насочени в изпълнение на изискванията на 
действащата нормативна база по околна среда и Европейските директиви по околна среда.  

Прилагането на тези процедури дава възможност на обществеността, в т.ч. възложители, 
оператори и др. да следят тенденциите и да участват активно в процеса на опазване на околната 
среда.  

ООццееннккаа  ннаа  ввъъззддееййссттввииее  ввъъррххуу  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ((ООВВООСС))..  

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РИОСВ Плевен като компетентен орган са 
издадени 113 бр. решения за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционни предло-
жения. От тях с характер на решението да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение 
са 8 бр. 

Разпределението по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение №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: 

 

ППРРЕЕВВААННТТИИВВННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ    
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• 1.Селско, горско и водно стопанство 
1.в.Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително кап-
ково напояване 
1.д.Интензивно животновъдство 
1.е.Интензивно ръзвъждане на риба 
1.з. Корекции на реки                     

 
 

3 бр. 
5 бр. 
4 бр. 
3 бр. 

• 2.Минно дело 
2.а.кариери, открити рудници и добив на торф 
2.в.изземване на инертни материали от реки или водоеми 

 
5 бр. 
10 бр. 

• 3.Енергийно стопанство 
3.а.Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара 
и топла вода (невключени в приложение №1) 
3.б.Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пре-
нос на електроенергия по надземни кабели  (невключени в приложе-
ние №1) 
3.з.Водноелекрически централи 
 3.и.съоръжения за производство на електроенергия посредством си-
лата на вятъра 

 
 

1 бр. 
 

6 бр. 
1 бр. 
 

10 бр. 

• 4.Производство и преработка на метали. 
4.е.Производство и монтаж на моторни превозни средства и произ-
водство на автомобилни двигатели. 

 
 

1 бр. 
• 6.Инсталации в химическата промишленост (невключени в прило-
жение №1)  

1 бр. 

• 7.Предприятия в хранителната промишланост (невключени в при-
ложение №1) 
7.б.консервиране на растителни и животински продукти             
7.в.производство на млечни продукти 

 
 

2 бр. 
1 бр. 

• 10.Инфраструктурни инвестиционни предложения 
10.б.Обекти с обществено предназначение, включително строителство 
на търговски центрове и паркинги 
10.ж.Строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали 
и аварийни съоръжения срещу наводнения. 
10.к.Нефтопроводи и газопроводи (невключени в приложение №1)            

 
 

21 бр. 
 

1 бр. 
1 бр. 

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

 
19 бр. 
13 бр. 

• 12.Туризъм и отдих                                                                                    
   12.в.Хотелски комплекси извън селищни  територии 

 
5 бр. 

           За периода има издадени от РИОСВ Плевен 4 бр. решения по ОВОС за инвести-
ционни предложения: 

1. “Изграждане на МВЕЦ Карлуково ІІ” на река Искър с мощност 1820 KW, ползваща 
хидроенергийният потенциал на река Искър на км 130+000 от устието на реката, в землището 
на с. Карлуково, община Луковит, възложител: “ЕКО Енергия БГ” ЕООД гр. София; 

2. “Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър” в местността 
“Пладнището”, на 4100 м от стопанския двор на гр. Искър, община Искър, възложител: “Булк-
варц” ЕООД гр. Плевен; 



РРИИООССВВ  ––  ППллееввеенн  
 

ДДООККЛЛААДД  ЗЗАА  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕТТОО  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  
22000099  ГГООДДИИННАА  

 
 

84 

3. “Ниско жилищно застрояване с височина до 10 м” в местността “Павлец”, землище на 
с. Голяма Желязна, община Троян, възложител: “ОККО 1” ЕООД, гр. София; 

4. “ТФЕЦ НИКОПОЛ” (“Комбинирана топло и електрическа  централа с мощност 46,2 МW. 
Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници” - “Eнергийно оползотво-
ряване на селскостопанска биомаса в Северна България”), ПИ №№091319, 091409, м. “Под селото” 
и ПИ №091404  м. “Четвърти километър”, с. Черковица, община Никопол, възложител: “Енемона” 
АД, гр. Козлодуй. 

Има издадено 1 бр. Решение за прекратяване на процедура по ОВОС и 2 бр. Решения за 
прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС. 

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

� Община Плевен – 19 бр. 
� Община Ловеч –   8 бр. 
� Община Априлци – 2 бр. 
� Община Троян  - 16 бр. 
� Община Ч. Бряг- 9 бр. 
� Община Долна Митрополия – 9 бр. 
� Община Долни Дъбник  - 8 бр. 
� Община Искър – 3 бр. 
� Община Кнежа – 3 бр. 
� Община Луковит – 7 бр. 
� Община Гулянци – 6 бр. 
� Община Летница – 5 бр. 
� Община Левски – 5 бр. 
� Община Никопол – 1 бр. 
� Община Белене – 2 бр. 
� Община Пордим – 3 бр. 
� Община Тетевен – 4 бр. 
� Община Угърчин – 3 бр. 

            За периода има издадено от Министерство на околната среда и водите 1 бр. Решение по 
ОВОС за инвестиционно предложение на територията, контролирана от РИОСВ Плевен за “До-
бив и първична преработка на варовици за строителни материали от находище “Гечовското”, 
землище на с. Бежаново, община Луковит.  

Изискани са писмени отговори във връзка с контрол на решенията по ОВОС, издадени 
от МОСВ за:  

1. АЕЦ “Белене”;  
2. ”ГКПП Никопол и фериботен терминал”; 
3. ”Изграждане на предприятие за преработка на странични животински продукти, не-

годни за консумация от хора”, площадка гр. Угърчин. 

Изискани са писмени отговори и за решенията по ОВОС, издадени от РИОСВ Плевен: 

1. “Реконструкция и модернизация на машинно ванен цех №3, изграждане (модерниза-
ция) на Ванна пещ №5 за топене на стъкло и изграждане (модернизация) на Материален цех” 
към “Рубин” АД, гр. Плевен, община Плевен; 
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2. “Инсталация за производство на керамични изделия”, УПИ ІІІ, кв. 180, гр. Червен 
бряг на “Тера” АД; 

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

4. “Изграждане на малка руслова ВЕЦ К2 с мощност 2440 KW на река Искър” в земли-
щето на с. Карлуково, община Луковит; 

5. “Ваканционен комплекс”, ПИ №015118, местността “Шумака”, землище на с. Ле-
сидрен, община Угърчин; 

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

7. “Жилищни сгради от Ваканционно селище”, ПИ №000602, местността “Стара Риба-
рица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен; 

8. “Изграждане на МВЕЦ Александрово” на река Осъм, в землището на с. Александро-
во и с. Деветаки, община Ловеч; 

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

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

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

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

13. “Комплексен инвестиционен проект за свинеферма за разплод, отглеждане и угоява-
не до 2000 бр.”, местността “Тритменя”, землище на с. Александрово, общ. Ловеч. 

Извършени са 12 бр. комплексни проверки на условията в решенията  по ОВОС за 
инвестиционните предложения: 

- ”ГКПП Никопол и фериботен терминал” – решение на МОСВ. 
- ”Изграждане на предприятие за преработка на странични животински продукти, не-

годни за консумация от хора”, площадка гр. Угърчин – решение на МОСВ. 
- “Реконструкция и модернизация на машинно ванен цех №3, изграждане (модерниза-

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

- “Инсталация за производство на керамични изделия”, УПИ ІІІ, кв. 180, гр. Червен бряг 
на “Тера” АД. 

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

- “Комплексен инвестиционен проект за свинеферма за разплод, отглеждане и угояване 
до 2000 бр.”, местността “Тритменя”, землище на с. Александрово, общ. Ловеч. 

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

- “Жилищен комплекс от 7 сгради на “Санта Мария” ЕООД в ПИ №083027, местността 
“Дебелщица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен. 
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- “Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър” в местността 
“Пладнището”, землище на гр. Искър, община Искър. 

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

- “Ваканционен комплекс”, ПИ №015118, местността “Шумака”, землище на с. Ле-
сидрен, община Угърчин. 

- “АЕЦ “Белене”- решение на МОСВ. 

Съставени са констативни протоколи и таблиците, определени със заповедта на минис-
търа на околната среда и водите за проверка на условията в решенията по ОВОС, дадено е едно 
предписание. 

 Няма наложени глоби и санкции за неизпълнение на условия от решения по ОВОС. 

Взето е участие в 4 броя обществени обсъждания на доклади по ОВОС за инвестиционни 
предложения: 

- “Добив и първична преработка на варовици за строителни материали от находище 
“Гечовското”, землище на с. Бежаново, община Луковит с компетентен орган МОСВ; 

- “Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър” в местността 
“Пладнището”, на 4100 м. от стопанския двор на гр. Искър, община Искър, възложител: “Булк-
варц” ЕООД гр. Плевен; 

- “Ниско жилищно застрояване с височина до 10 м ” в местността “Павлец”, землище на 
с. Голяма Желязна, община Троян, възложител: “ОККО 1” ЕООД, гр. София; 

- “ТФЕЦ НИКОПОЛ” (“Комбинирана топло и електрическа централа с мощност 46,2 МW. 
Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници” - “Eнергийно оползотво-
ряване на селскостопанска биомаса в Северна България”), ПИ №№091319, 091409, м. “Под селото” 
и ПИ №091404  м. “Четвърти километър”, с. Черковица, община Никопол, възложител: “Енемона” 
АД, гр. Козлодуй. 

Проведени са писмени консултации за определяне на обхвата, съдържанието и формата 
на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за следните инвестиционни 
предложения: 

1. “Рекреационен комплекс”, ПИ №083012, местността “Дебелщица”, землище на с. Ри-
барица, община Тетевен;  

2. “Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав при комплекс “Беленски 
острови” с плавателни закотвящи средства”, на минимално отстояние от брега на остров Белене 
– 80 метра и максимално съответно при км. 562 – 300 метра и при км. 561 – 250 метра, община 
Белене; 

3. “Рекреационен комплекс”, ПИ №№232116, 232115, местността “Брязово”, землище на 
с. Рибарица, община Тетевен; 

4. ISPA 2005/RO/16/P/PA/002.1 “Техническа помощ за подобряване на условията за 
корабоплаване в общия Българо – Румънски участък на река Дунав и съпътстващи проучвания”; 

5.”Изграждане на транзитен газопровод “НАБУКО”; 
6.”Голф – игрище с обществено - обслужващ комплекс”, ПИ №№249004, 250003, мест-

ността “Бяло поле” и №244003, местността “Куклите”, землище на гр. Луковит; 
7. “Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци за регион Левски и пре-

товарна станция за отпадъци “Павликени”; 
8. “Изработване на общ генерален план за транспорта”, финансиран по Оперативна 

програма “Транспорт”. 
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Изготвени са 211 бр. становища отговори на уведомления за приложимата процедура за 
инвестиционни предложения, не попадащи 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 и 138 бр. становища за финанси-
ране по различни програми (общо 349 бр.). 

ЕЕккооллооггииччннаа  ооццееннккаа  ((ЕЕОО))..    

 За периода 01.01.2009г. до 31.12.2009 г. са издадени 11 бр. Решения за преценяване не-
обходимостта от ЕО. От тях с характер на решението да се извърши ЕО е 1 бр.: 

1. “Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 
№№44327.252.2, 44327.254.3, 44327.252.10, 44327.243.11, 44327.253.9, 44327.252.9 в местността 
“Бяло поле”, землище на гр. Луковит, предвиждащ изграждане на жилищен район “Бяло поле” 
по плана на гр. Луковит, като жилищна устройствена зона за ниско етажно застрояване с еколо-
гично съхранена природна среда със специфични изисквания за спорт и екотуризъм”, гр. Луко-
вит, община Луковит 

ККооммппллееккссннии  ррааззрреешшииттееллннии  ((ККРР))..  

През отчетният период (01.01.2009 г.-31.12.2009 г.) са изготвени 3 бр. становища по за-
явления за КР (“Рубин” АД гр.Плевен, “Славяна” АД и “Лесопласт” АД, гр. Троян) и 2 бр. ста-
новища за проекти на КР (“Славяна” АД, гр. Славяново и “Стар 7” ООД). Взето е участие в три 
консултации в ИАОС София по проект за КР на “Холсим България” АД, “Рафинерия Плама” 
АД и на “Славяна” АД, гр. Славяново. 

В процедура по издаване на КР са 2  оператора : 

• на действащи инсталации: “Лесопласт” АД, гр. Троян 
• на нови инсталации: “Стар 7” ООД 

За отчетният период, за обекти на територията на РИОСВ Плевен има издадено 1 
решение за издаване на КР от Министъра на околната среда и водите (“Славяна” АД, гр. 
Славяново) и 1 за актуализация на КР №79/2005г на “Плевенски цимент” АД гр. Плевен. 

На обществен достъп е заявлението за издаване на ново КР на “Рубин” за планирана 
промяна в работата на инсталацията по КР №127/2006г – реконструкция на машинно ванен цех 
№ 3, изграждане на ванна пещ №5 за топене на стъкло (с капацитет 280 т за денонощие) и изг-
раждане на нов материален цех. 

До момента има 26 бр. влезли в сила КР, издадени от Министъра на околната среда и во-
дите: 

1. “Рафинерия 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. “Златна Панега Цимент” АД – КР №76/2005 г. 
8. “Холсим България” АД – КР №79/2005 г. 
9. “ТЕРА” АД, гр. Червен Бряг – КР 87/2005 г. 
10.  “Рубин” АД, гр. Плевен – КР №127/2006 г. 
11.  ЕТ “Старт- И. Йорданов” с. Александрово – КР №132/2006 г. 
12.  “Пилигрим 67” ЕООД – КР №174-НО /2007 г. 
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13.  “Сърпрайз” ООД – КР №232-НО/2008 г. 
14.  Екарисаж в с. Угърчин – КР №257-НО/2008 г. 
15.  “ВИНЕРБЕРГЕР” ЕООД гр. Луковит – КР №83-Н1/2008 г. 
16.  “Българска петролна рафинерия”  ЕООД, с. Дисевица – КР№246–НО/2008 г. 
17.  “Нора” АД, Ловеч – КР №354-НО/2008 г. 
18.  “Агро 2006”  ООД, гр.Стражица – КР №306-НО/2008 г. 
19.  “Трояинвест” ООД, с. Баховица – КР №336-НО/2008 г. 
20.  “Троямекс” ООД, с. Дълбок Дол – КР №323-НО/2008 г. 
21.  Регионално депо Плевен – КР №304-НО/2008 г. 
22.  Регионално депо Троян - КР №265-НО/2008 г. 
23.  Регионално депо гр. Ловеч - КР №282-НО/2008 г. 
24.  “ВТПГ Консулт” ООД, керамичен цех в с. Дерманци - КР №276-НО/2008 г. 
25.  “Галус къмпани” ООД, птицеферма в гр. Славяново - КР №277-НО/2008 г. 
26. “Славяна” АД, гр. Славяново птицекомбинат в гр. Славяново - КР №140-Н1/2009 г. – 

издадено в края на 2009г. 

За отчетният период няма издадени от Директора на РИОСВ Плевен комплексни разре-
шителни по чл.117, ал.3 на ЗООС. 

Операторите “Осъм” АД, гр. Ловеч, “Алуком” АД, гр. Плевен и “Велур” АД, гр. Ловеч 
декларират, че са с намален производствен капацитет. Ежемесечно изпращат справки в РИОСВ 
за количеството стопен метал и количеството готова продукция. Кооперация “Доверие”, с. Ле-
сидрен изпраща тримесечни справки за броя на отглежданите свине за угояване и свине майки. 

Изготвени са 21 бр. заповеди на Директора на РИОСВ за извършване на контрол по из-
пълнение на условията в комплексните разрешителни. 

За отчетния период са извършени 32 бр. комплексни проверки по КР, дадени са 31 бр. 
предписания: 

• 21 бр. комплексни проверки във връзка с контрол изпълнението на условията в 
издадените КР. Изготвени са писма до БД за участия в комплексите проверки. Съставени са 21 
констативни протоколи, дадени са 22 бр. предписания. 

• 6 бр. проверки по график на обекти без КР във връзка с непревишаване прага на 
капацитета по Приложение №4 от ЗООС, дадени са 9 бр. предписания. 

• 5 бр. проверки на оператори за извършване на дейности, попадащи в обхвата на 
Приложение №1 на Регламент №166/2006.  

• Не са извършени комплексни проверки по КР на площадките на “Агро 2006” ЕО-
ОД, гр. Стражица (КР№306/2008г.), “ВТПГ Консулт” ООД, с. Дерманци (КР №276/2008г.), 
“Сърпрайз” ООД (КР №232/2008г.) и екарисаж в гр. Угърчин (КР №257- НО/2008г.) – същите 
не работят. Инсталацията за преработка на животински странични продукти, непредназначени 
за човешка консумация (екарисаж), площадка гр. Угърчин (КР №257- НО/2008г) не е изградена 
и не е въведена в експлоатация – констатация от проверка във връзка с контрол на условията в 
решението по ОВОС.  

Изпратени са в МОСВ и ИАОС копия на уведомяването и констативен протокол от про-
верка на РИОСВ Плевен за отмяна КР на операторът “СК -13 Каменина” АД, съгласно изисква-
нията на чл.12 от Наредбата за КР.  

В началото на година бяха изготвени и изпратени до всички оператори с издадени КР 
напомнителни писма във връзка със задълженията им по представянето в РИОСВ Плевен на 
годишни доклади, за изпълнението на дейностите, за които са издадени КР. 22 бр. оператори са 
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представили в РИОСВ Плевен годишни доклади. Изпратени са в ИАОС София становища по 
ГДОС. 3 бр. оператори не са представили ГДОС – “Троямекс” ООД е в процедура по несъстоя-
телност и не извършва производствена дейност, инсталацията за биодизел на “Сърпрайз” ООД 
и екарисажа в гр. Угърчин не са изградени и не са въведени в експлоатация. 

Изготвена е справка до КРИОСВ относно наложените санкции по изпълнение на услови-
ята в издадените КР. За отчетния период има съставени 3 бр. актове на “Рубин” АД, “Рафинерия 
Плама” АД и “Шаварна 97” ООД.  

Изготвен е и съгласуван от МОСВ график за проверки по контрол на условията в изда-
дени КР за 2009 г., съгласно Заповед №РД – 806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда 
и водите. 

Извършено е архивиране на годишните доклади за 2007г. и 2008г. 

Във връзка с повишаване компетентността и професионалната информираност се под-
държат непрекъснато контакти с експерти от МОСВ, ИАОС и други РИОСВ по въпроси свър-
зани с процедурите за комплексни разрешителни. Взето е участие в работна среща в ИАОС, 
организирана от МОСВ. Поддържа се вътрешната база данни за процедурите по КПКЗ. 

 В сравнение с предишната отчетна година е увеличен броя на комплексните проверки за 
контрол на условията в издадените КР, броя на дадените и на изпълнените предписания. Увели-
чен е броят на санкциите във връзка с контрол изпълнението на условията в КР. 

Във връзка с извършеното през м. юни докладване на Република България до Европейс-
ката комисия за изпускане и преноса на замърсители за 2007г. съгласно изискванията на Регла-
мент №166/2006 са изготвени писма до операторите, докладвали са 13 оператора (14 пло-
щадки), действащи на територията контролирана от РИОСВ Плевен. Докладите са проверени и 
потвърдени.  

Във връзка с извършеното през есента докладване на Република България до Европейс-
ката комисия за изпускане и преноса на замърсители за 2008г. съгласно изискванията на Регла-
мент 166/2006 са изготвени писма с предписания за докладване, докладвали са 30 оператора  
(34 бр. площадки). Прегледани са, коригирани и потвърдени от РИОСВ Плевен данните на опе-
раторите във връзка с докладването. 

Във връзка с изготвянето на публичният регистър на операторите, извършващи дейности 
по Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване 
на екологичните щети са изготвени и изпратени 126 уведомителни писма до оператори.  

Подготвени са и предоставени инструкции за информацията, която трябва да се подаде 
към МОСВ за регистъра и за изискванията за изготвяне на оценка на случаите на непосредстве-
на заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети съгласно чл.3, ал.1 от Наредба 
№ 1/ 29.10.2008г. 

 Общо в сектор “Превантивна дейност” са извършени 44 бр. проверки, дадени са 32 бр. 
предписания. 


