АРХИВ НА ОБЯВИТЕ ЗА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ПУБЛИКУВАНИ
НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА МОСВ
03.05.2012 г.
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на
„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД, гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, за
експлоатация на „Инсталация за регенериране на отработени масла в количество
над 10 тона/денонощие”, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.1, т.5.1.2 г) от
Приложение № 4 на ЗООС „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на
опасни отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби от Закона за
управление на отпадъците, включително за регенериране, преработка или обезвреждане
на отработени масла, с капацитет над 10 тона отпадъци на денонощие и извършващи
една или повече от следните дейности: една или повече от следните дейности по
оползотворяване на опасни отпадъци: повторно рафиниране или друга повторна
употреба на масла и нефтопродукти”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода
от 03.05.2012 г. до 03.06.2012 г. в:
1. Сградата на община Луковит, 5770 гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Възраждане“ №
73, етаж 2, стая 22, от 8:00 до 17:00 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр.София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – нач. отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940 64
26;
Ивайло Иванов – старши експерт екология, дирекция „ТСУ” в община Луковит, тел.:
0895 628 976.
02.04.2012 г.
На основание чл. 122 а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на община
Панагюрище за експлоатация на „КАРАС” ООД, гр. Глоджево – за експлоатация на
„Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, гр. Глоджево”,
изпълняващи дейност, съгласно т. 6.6 от Приложение № 4 от ЗООС – “ Инсталация за
интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици“.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода
от 02.04.2012 г. до 02.05.2012 г. в:
1. Сградата на община Ветово, 7080 гр. Ветово, ул. „3-ти март” № 2 от 08:15 до 12:00 и
от 12:40 до 16:55 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж, от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – нач. отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940 64
26;
Ивелин Димитров - ст. специалист в отдел “Екология”, община Ветово, тел.: 08161/22
53.

28.03.2012 г.
На основание чл. 122 а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на община
Панагюрище за експлоатация на „Регионално депо за битови отпадъци
„Панагюрище”, за общините Панагюрище и Стрелча”, изпълняващо дейност,
съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 от ЗООС – “Депа, приемащи над 10 тона отпадъци
на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни
отпадъци”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода
от 28.03.2012 г. до 28.04.2012 г. в:
1. Сградата на община Панагюрище, гр. Панагюрище, площад „20 април” № 13, етаж 3,
стая 309 от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – нач. отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940 64
26;
Поля Пенчева – началник отдел „Инвестиции и евроинтеграция” към отдел
„Инвестиции и евроинтеграция“, община Панагюрище, тел.: 0357/600 48.

16.03.2012 г.
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на
“Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД, гр. София – за експлоатация на „Инсталация за
производство на ваксини и имуностимулатори”, изпълняващи дейност, съгласно т. 4.5.
от Приложение №4 от ЗООС – “Инсталации, които използват химични и/или
биологични процеси за производство на основни фармацевтични продукти”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в
периода
от
16.03.2012г.
до
16.04.2012г.
в:
1. Сградата на Столична община, гр. София, ул. „Париж” № 5, стая 206 от 9:00 до 12:00
и от 13:00 до 17:30 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30 часа.
За
контакти,
подаване
на
забележки,
разяснения
и
възражения:
Гергана Чешмеджиева – нач. отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940 64
26;
Ренета Ноева-Истилянова – гл.експерт в отдел „Стратегии и планиране” към Дирекция
„Управление на отпадъците“, Столична община, тел.: 02/937 7550.

13.03.2012 г.
На основание чл. 122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за
изграждане и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци при с.
Стожер” – ПИ №000056 в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич,
изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 от ЗООС – “Депа, приемащи
над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение
на
депата
за
инертни
отпадъци”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в
периода
от
13.03.2012
г.
до
13.04.2012
г.
в:
1. Сградата на община Добричка, гр. Добрич, ул. „Независимост” № 20, ет. 2, стая 233
от
8:00
до
12:00
и
от
13:00
до
17:00
часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30
часа.
За
контакти,
подаване
на
забележки,
разяснения
и
възражения:
Гергана Чешмеджиева – нач. отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940 64
26;
Васко Георгиев – главен експерт „Екология и опазване на околната среда” в община
Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233.

05.03.2012 г.
На основание чл. 122 а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ЕТ
„Маримекс–Мариан Иванов”, гр.София, за експлоатация на „Малотонажно
производство на алуминиеви и медни изделия”, изпълняващо дейност, съгласно т. 2.5 а)
от Приложение № 4 от ЗООС – “За 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 и електролитни процеси”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в
периода от 05.03.2012 г. до 05.04.2012 г. в:
1. Сградата на Столична община, гр. София, ул. „11 Август” № 4, етаж 3, стая 301 от
9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – нач. отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940 64
26;
Светла Накова – гл. експерт в отдел „Подготовка, управление и контрол на договорите”
към Дирекция „Управление на отпадъците“, Столична община, тел.: 02/937 72 83.

05.03.2012
На основание чл. 122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на
„ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село, община Бобов дол – за експлоатация на:
1. „Горивна инсталация за производство на електрическа енергия”, изпълняваща
дейност съгласно т. 1.1. от Приложение № 4 от ЗООС - „Горивни инсталации с
номинална
топлинна
мощност,
превишаваща
50
MW”.
2. „Инсталация за производство на водород”, изпълняваща дейност съгласно т. 4.2.а) от
Приложение № 4 от ЗООС - „Химически инсталации за производство на основни
химически
вещества”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в
периода от 05.03.2012 г. до 05.04.2012 г. в:
1. Сградата на община Бобов дол, гр. Бобов дол 2670, ул. „27 Октомври” № 2, стая 107
от
08:30
до
13:00
и
от
13:45
до
17:00
часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30
часа.
За
контакти,
подаване
на
забележки,
разяснения
и
възражения:
Гергана Чешмеджиева – нач. отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940 64
26;
Виолина Стоилкова – старши експерт екология и управление на отпадъците, община
Бобов дол, тел.: 0702 63915; 0895656107.

10.02.2012 г.
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на
Столична община за експлоатация на „Интегрирана система от съоръжения за
третиране на битовите отпадъци в Столична община – „Депо за неопасни
отпадъци „Садината”, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 от
ЗООС – “Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над
25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в
периода от 10.02.2012 г. до 10.03.2012 г. в:
1. Сградата на Столична община, гр. София, ул. „Париж” № 5, стая 206 от 9:00 до 12:00
и от 13:00 до 17:30 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС,
тел.: 02/940-64-26;
Светла Маркова – началник отдел „Стратегии и планиране” към Дирекция „Управление
на отпадъците“, Столична община, тел.: 02/937 73 53;
Ренета Ноева – гл. експерт в отдел „Стратегии и планиране” към Дирекция
„Управление на отпадъците“, Столична община, тел.: 02/937 75 50.

10.02.2012 г.
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на
„БИО ОЙЛ” ООД, с. Опан, община Опан, област Стара Загора за изграждане и
експлоатация на „Инсталация за преработка на растителни масла и производство на
биодизел”, изпълняваща дейност, съгласно т. 4.1.б от Приложение № 4 на ЗООС
„Химически инсталации за производство на основни органични химически вещества
като: кислородосъдържащи въглеводороди, като: алкохоли, алдехиди, кетони,
карбоксилни киселини, естери, ацетати, етери, пероксиди, епоксидни смоли”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в
периода от 10.02.2012 г. до 10.03.2012 г. в:
1. Сградата на община Опан, 6078 с. Опан, област Стара Загора, етаж 3, стая 28, от 8:00
до 16:45 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30 часа.
За
контакти,
подаване
на
забележки,
разяснения
и
възражения:
Гергана Чешмеджиева – нач. отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС,
тел.: 02/940-64-26;
Пенка Георгиева – еколог, дирекция „ТРИПЕИ” в община с. Опан, тел.: 0886 33 53 03.

30.01.2012 г.
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на
„ТЕЦ МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград – за експлоатация на „Горивна инсталация
с номинална топлинна мощност над 50 MWth – котел ОР 380в (370 MWth)”,
изпълняваща дейност, съгласно т.1.1. от Приложение № 4 от ЗООС – „Горивни
инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода
от 30.01.2012 г. до 29.02.2012 г. в:
1. Сградата на община Димитровград, гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” №15,
етаж 6; стая 67 от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/94064-26;
Пламен Митков – гл. експерт, отдел „ИДОСВ”, тел.: 0391/68 269.

19.01.2012 г.
На основание чл. 122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на
община Гоце Делчев – за експлоатация на „Регионално депо за неопасни
отпадъци” на Общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, в имот № 004043, в
землището на с.Добротино, м. „Мокра поляна”, изпълняваща дейност, съгласно т.
5.4 от Приложение № 4 от ЗООС – “Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на
денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни
отпадъци”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в
периода
от
19.01.2012
г.
до
19.02.2012
г.
в:
1. Сградата на община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоана” № 2, ет. 2,
стая на главен еколог от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30
часа.
За
контакти,
подаване
на
забележки,
разяснения
и
възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/94064-26
Живка Николова – главен еколог в община Гоце Делчев, тел.: 0887 223 391.

09.01.2012 г.
На основание чл. 122 а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на
„Алкомет“ АД, гр. Шумен – за експлоатация на “Инсталация за производство на
алуминиеви заготовки чрез топене и леене (рулони и пръти)”, изпълняваща дейност
съгласно т. 2.5.“а” и 2.5.”б” от Приложение 4 на ЗООС и “Инсталация за елоксация”,
изпълняваща дейност съгласно т. 2.6. от Приложение 4 на ЗООС.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в
периода
от
09.01.2012
г.
до
09.02.2012
г.
в:
1. Сградата на община Шумен, 9700 гр. Шумен, бул. „Славянски” №17, ет. 3, ст. 332, от
08:00
до
12:00
и
от
13:00
до
17:00
часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30
часа.
За
контакти,
подаване
на
забележки,
разяснения
и
възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/94064-26;
Виктория Петрова - ст. експерт “Екология и чистота” на община Шумен, тел.:
054/857757;
Даниела Василева - ст. експерт “Екология и чистота” на община Шумен, тел.:
054/857757.

04.01.2012 г.
На основание чл. 122 а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит
обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на
Юлияна Минчева - Зюхтю, площадка имот 61710.18.173 гр. Разград, община
Разград – за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици бройлери”, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6.”а” от Приложение № 4 от ЗООС –
„Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в
периода
от
04.01.2012
г.
до
04.02.2012
г.
в:
1.Сградата на община Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, стая 103 от 9:00 до
12:00
и
от
13:30
до
17:30
часа;
2.Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до
17:30
часа.
За
контакти,
подаване
на
забележки,
разяснения
и
възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС,тел.: 02/94064-26;
Цветелина Йорданова – младши експерт „Екология” в община Разград, тел.: 084/618
186.

