
РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВРАЦА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т 
 

      за дейността  на  РИОСВ - Враца 

през 2016 г. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Цветинка Нейкова 

Директор на РИОСВ  – Враца 

 

 

 

 

 
февруари 2017 г. 



2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ …………………………………... 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2016 г. - слаби и 

силни страни, изводи …………………………………………………………………… 

1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение 

спрямо 2015 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати ……………….. 

1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 

2015 г. ……………………………………………………………………………………. 

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2015 г. 

 

2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по 

компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни  ситуации 

и сравнение спрямо 2015 г., резултати ………………………………………………… 

  

2.1. Въздух (Приложение №1) ………………………………………………………… 

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол: ………………………. 

 Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; Големи горивни 

източници; 

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници; 

 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини; 

 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи 

органични съединения в разтворители;  

 Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени 

бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители; 

 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой; 

 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на 

парникови газове; 

 Контрол на вредни физични фактори – фактор “Шум”. 

2.1.2  Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни 

ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. 

Резултати ………………………………………………………………………………… 

 

2.2. Води (Приложение №2) …………………………………………………………... 

2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на 

Закона за водите (ЗВ): …………………………………………………………………... 

 Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти; 

 Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения. 

2.2.2 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с БД) и предприети мерки 

при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за 

замърсяване на воден обект. Резултати ……………………………………………….. 

 

2.3. Почви (Приложение №3) ………………………………………………………… 

2.3.1 Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни 

за употреба препарати за растителна защита …………………………………………. 

2.3.2 Оценка на състоянието на почвите, мониторинг …………………………….. 

2.3.3 Рекултивации ……………………………………………………………………. 

2.3.4 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ 

сигнали ………………………………………………………………………………...… 

 

5 

 

 

5 

 

7 

 

8 

10 

 

 

 

12 

 

12 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

32 

 

32 

33 

33 

 

34 

 



3 

 

2.4. Управление на отпадъците (Приложение №4) ………………………………... 

2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение 

на: ………………………………………………………………………………………… 

 Битови отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни 

торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори;  излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни 

средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба 

гуми; 

 Производствени отпадъци; 

 Съоръжения за третиране на отпадъци; 

 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци; 

 Контрол на търговци и брокери на отпадъци; 

 Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно 

превози на отпадъци. 

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по 

регистрирани жалби/ сигнали ………………………………………………………….. 

 

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) 

(Приложение №5) ……………………………………………………………………… 

2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, 

ЗБР, ЗЛР и ЗГМО. Резултати ………………………………………………………..… 

2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ 

сигнали …………………………………………………………………………………... 

 

2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична 

оценка (ЕО) (Приложение №6) ………………………………………………………. 

2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС ……………………. 

2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати …… 

 

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение 

№7) …………………………………………………………………………………….… 

2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с 

издадени Комплексни разрешителни. Резултати ……………………………………... 

2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали 

2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ ……. 

2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали 

екологични щети ……………………………………………………………………...… 

 

2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали 

(Приложение №8) ……………………………………………………………………… 

2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или 

съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I 

от ЗООС. Резултати ……………………………………………………………………... 

2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на: …… 

 Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

 Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси (CLP) 

 Регламент №648/2004 относно детергентите 

35 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

46 

 

46 

 

51 

 

 

52 

52 

55 

 

 

56 

 

56 

58 

58 

 

59 

 

 

59 

 

 

59 

61 

 

 

 

 

 



4 

 

 Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

 Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични замърсители 

(УОЗ) 

 Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси 

 

2.9. Комплексни проверки (Приложение №9) – Резултати ……………………….. 

 

3.  Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани 

проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, 

постигнати резултати и изводи ………………………………………………………… 

 

4.  Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при 

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати 

резултати и изводи ……………………………………………………………………… 

 

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА …………………………………………………….. 

1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, 

национални и регионални планове, програми и стратегии в областта на околната 

среда (Приложение №11) ……………………………………………………………… 

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати 

и проблеми (Приложение №12) ……………………………………………………….. 

3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на 

обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното 

съзнание и култура (Приложение №13) ……………………………………………… 

4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и 

представители на обществеността …………………………………………...…………… 

5. Анализ на дейностите по други текущи задачи …………………………………. 

 

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТТА …………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

64 

 

 

 

66 

 

67 

 

 

67 

 

68 

 

 

69 

 

71 

72 

 

 

73 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel): 

1. Въздух; 

2. Води; 

3. Почви; 

4. Управление на отпадъците;  

5. Биологично разнообразие и НЕМ; 

6. ОВОС и ЕО; 

7. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване; 

8. СЕВЕЗО и химикали; 

9. Комплексни проверки; 

10. Административно–наказателна отговорност и принудителни административни 

мерки; 

11. Политика по околната среда на регионално и местно ниво; 

12. Реализиране на екологични проекти; 

13. Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, 

повишаване на екологичното съзнание и култура; 

14. Таблица контролна дейност  2016 г. – обобщена. 

 

 

 



5 

 

I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2016 г.  

Таблица 1. Kонтролна дейност за 2016 г. - обобщена 

Общ брой 

обекти, 

подлежащи 

на контрол 

и проверки 

от РИОСВ, 

включени в 

регистъра 

на обектите 

Брой 

планирани 

обекти за 

контрол през 

2016 г., 

включени в 

Таблица 2.  

Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол 

Брой проверени обекти през 

2016 г. 
% на 

изпълнение 

на Плана за 

КД за 2016 

г. 

(планирани/                                                                                    

проверени 

обекти) 

Общ брой 

извършени 

проверки 

(отчетените 

през 2016 г., 

с месечните 

отчети) 

Брой 

експерти, 

извършили 

проверките 

Планирани с 

Плана за КД 

в Таблица 2.  

Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол 

Извън Плана 

за КД (не 

включени в 

Таблица 2.  

Списък на 

планираните 

обекти за 

контрол) 

1078 541 535 212 99% 1081 16 

       С цел осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол през 2016 г. на 

територията контролирана от РИОСВ - Враца са извършени общо 1081 броя проверки от 

16 броя експерти, от които 624 броя планови и 457 броя извънредни. За всяка извършена 

проверка е съставен констативен протокол. 

През 2016 г. общият брой обекти, подлежащи на контрол е бил 1078 броя. 

Планирани за проверка са били 541 броя обекти, от които са проверени 535 броя. Това 

съставлява 99,00 % изпълнение на плана. Не са проверени 6 броя обекта, които са 

преустановили производствената си дейност, в т. ч. площадки за дейности с ОЧЦМ за 

които през годината са влезли в сила Решения за прекратяване на дейност. 

На 100 % са изпълнени утвърдените планове и графици за мониторинг на води, 

въздух и шум, осъществен съвместно с Регионална Лаборатория - Враца. 

През 2016 г. приоритетно са извършвани комплексните проверки по компоненти и 

фактори на околната среда. Приложеният комплексен подход, чрез добрата координация 

чежду експертите от инспекцията, дава възможност за цялостен поглед върху дейността 

на оператора и контролираната инсталация. Изготвения график за проверки по 

тримесечия на обектите, подлежащи на комплексни проверки както и тези по отделни 

компоненти и фактори на околната среда позволява по-ефективен контрол и равномерна 

натовареност на експертите. 

След извършена оценка на риска при планиране на дейността за 2016 г., броят на 

обекти с нисък риск е редуциран, в резултат на което общо обектите, подлежащи на 

комплексна проверка са намалени в сравнение с 2015 г.  

Бяха планирани за контрол 105 броя обекти, от които са проверени 104, с което 

планът е изпълнен на 99.05 %. За всяка проверка своевременно е изготвен доклад, който е 

качен на интернет страницата на РИОСВ. През годината всички площадки по чл. 38, ал. 1 

от ЗУО бяха планирани за извършване на комплексни проверки. Не е проверена една 

площадка, поради влязло в сила решение за прекратяване на дейността и преустановена 

такава. 

През 2016 г. на оператори с издадени комплексни разрешителни /КР/ са извършени 

8 броя планови проверки по изпълнение на условията поставени в КР, което съставлява 

100% изпълнение на плана. За всяка проверка има изготвен констативен протокол и 

Докладът с резултатите от проверката, който е качен на интернет страницата на РИОСВ и 

изпратен на оператора. 
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Общо за отчетния период са издадени 258 броя предписания, от които 251 са 

изпълнени в срок, 5 не са изпълнени в срок, за което са съставени АУАН и 2 са със срок 

за изпълнение който изтича през 2017 година.  

През годината са извършени общо 457 броя извънредни проверки, което 

представлява 42,28 % от общо извършените проверки. Води се регистър на всички дадени 

през годината предписания, със сроковете за тяхното изпълнение, което позволява по-

добра отчетност при изготвяне на месечните справки и по-добър контрол по проследяване 

на изпълнението им. Приоритет при осъществяване на контролната дейност е последващ 

контрол по изпълнение на дадените предписания, в резултат на което същите са 

проверени своевременно  след изтичане на сроковете им. 

Системен проблем възникващ при осъществяване на контролната дейност, е 

невъзможността да се осъществи контакт с представители на юридическите лица на 

обекти, които са включени в годишния план.  При извършени последващи проверки е 

констатирано, че на територията на предприятието няма производствена дейност. От 

страна на РИОСВ - Враца са изпращани писма до управителите на дружествата на 

адресите по седалище и адрес на управление, но към момента не е постъпвала обратна 

информация по отношение прекратяване на технологичния процес и относно бъдещите 

намерения за дейността на обектите. 

 Силни страни 

- Създадена е организация за оптимално планиране и осъществяване на контролната 

дейност, съобразена с наличния човешки и финансов ресурс; Прилагането на интегриран 

подход при контролната дейност – извършване на комплексни проверки по компоненти и 

фактори на околната среда дава възможност да се пести времеви, кадрови и финансов 

ресурс. Този подход облекчава работата и взаимоотношенията между контролния орган и 

оператора. 

- Добра координация с други административни структури(областна и общински 

администрации, ОД на МВР, РЗИ, ОДБХ и др.) при осъществяване на контролната и 

превантивната дейност, както и в случаите на възникнали аварийни ситуации; 

- Добра съвместна работа с РЛ-Враца при изпълнение на мониторинга по компоненти и 

фактори на околната среда;   

- Съществува добра взаимовръзка с обществеността за нередности и нарушения, свързани 

с околната среда. Сигналите се подават на постоянно действаща линия „зелен телефон”, 

денонощен дежурен телефон и електронна поща. Наличието на дежурни екипи дава 

възможност за бърза и адекватна реакция при постъпил сигнал или възникнала аварийна 

ситуация или инцидент. 

- Много добра материално-техническа обезпеченост на инспекцията;  

- Провеждане на процедурите по ОВОС, ЕО и ОС в максимално кратък срок; 

- Популяризиране на цялостната дейност на инспекцията и информираност на 

обществеността. 

 Слаби страни 

-  Като слаба страна и през тази отчетна година си остава трудното решаване на проблема 

с нерегламентираното разкомплектоване на ИУМПС най-вече в домовете на лицата от 

ромски произход в малките населени места и изхвърлянето на отпадъци от 

разкомплектоването на неразрешени за това места; 

- Съществен проблем, който възниква при осъществяване на контролната дейност 

свързана с проверки на жалби и сигнали срещу физически лица е затрудненият достъп до 

нарушителя и установяване на неговата самоличност, което налага търсене на съдействие 

от органите на МВР; 

- Периодичността в работата на определени обекти, което налага извършването на две 

или три допълнителни проверки; 
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- Промените в Закона за устройство на територията налага да се процедират голям брой 

обекти, не влияещи върху околната среда (гаражи, пристройки и др.), но за които се 

изисква становище от РИОСВ.  

- Невъзможност да се предвидят извънредните ангажименти на експертния състав, при 

изготвянето на годишния план – участие в заседания, консултативни съвети по заповеди 

на областни управители, ДПК,  по разпореждане на Прокуратура, по жалби и сигнали и 

др. 

- Много често като основна причина за нерешаване на екологичните проблеми общините 

изтъкват липсата на средства. 
 

 

1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение    

спрямо 2015 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 

 

Таблица 2.  Изпълнение на плана за контролна дейност за 2016г. по компоненти и фактори 

на околната среда. 
№ Компоненти/ 

фактори на 

ОС 

Брой обекти, 

планирани за контрол 

през 2016г. (съгласно 

съответните таблици 

по компоненти и 

фактори от плана за 

КД)  

Брой 

проверени 

обекти през 

2016г. 

(от 

планираните) 

Брой планирани 

проверки  

съгласно Таблица 

3.  Планирани 

проверки по 

компоненти и 

фактори на 

околната среда 

Брой 

извърш

ени 

планови 

проверк

и 

% на 

изпълнение 

на плана за 

КД за 

2016г.. 

спрямо 

проверени 

обекти 

1. КР 8 8 8 8 100% 

2. 
СЕВЕЗО 

обекти 

4 4 4 4 100% 

3. Въздух* 108 106 111 109 98.15% 

4. Води 111 110 185 184 99.1% 

5. Почви 61 61 61 61 100% 

6. Отпадъци 245 243 245 243 99.2% 

7. Химикали 30 30 30 30 100% 

8. Шум 23 23 33 33 100% 

9. 
Биологично 

разнообразие 

41 41 41 41 100% 

10. 
Защитени 

територии 

27 27 41 41 100% 

11. 
Защитени 

зони 

14 14 14 14 100% 

12. ЗЛР 39 39 39 39 100% 

13. ОВОС и ЕО 17 17 17 17 100% 

14. 
Екологична 

отговорност** 

28 28 28 28 100% 

15 

Ограничаване 

изменението 

на климата 

6 6 6 6 100% 

16. ГМО 1 1 1 1 100% 

17. 

Комплексни 

проверки (на 

обекти без КР) 

105 104 105 104 99% 

През 2016 г. са проверени 99 % от планираните с плана за контролна дейност 

обекти, в сравнение с 98,87 % през 2015 г. 

Извършени са всички проверки на СЕВЕЗО обекти класифицирани като такива с 

„висок“ рисков потенциал, както и на операторите с издадени комплексни разрешителни. 
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Контролната дейност, по отношение на компонент “Въздух” и фактор “Шум”, е 

изпълнен напълно през 2016 г. Изпълнен е графика за извършване на контролни 

измервания на емисии от неподвижни източници през 2016г. /заложени  7 броя обекти, 

емисионен контрол - 7 броя/. Осъществен е  контрол на  обектите заложени в годишния 

график за извършване на контролни измервания на нивата на промишлен шум, излъчван в 

околната среда източници през 2016г. /заложени  15броя обекти, мониторинг - 15 броя/. 

         Актуализиран е списъкът с обекти, контролирани от РИОСВ - Враца във връзка с  

прилагане на законодателството по отношение на флуорираните парникови газове.  

Въведени в експлоатация са три нови пречиствателни станции за отпадъчни води в  

гр. Мездра, гр. Бяла Слатина и гр. Козлодуй с което се ограничава антропогенното 

въздействие върху повърхностните и подземните водни тела. След възникнали проблеми 

в началото на тяхната експлоатация, към момента същите работят в нормален 

технологичен режим и постигат необходимата степен на пречистване. При 

експлоатацията на ПСОВ-Бяла Слатина поради факта, че в старите неремонтирани 

клонове от канализационната система на града се инфилтрират големи количества 

подпочвени води, се отчитат завишени количества нитрати. Това затруднява работата на 

биологичното стъпало на ПСОВ и е пречка за постигане на индивидуалните емисионни 

ограничения, поставени в Разрешителното за заустване по показатела „общ азот“. От 

страна на Община Бяла Слатина и „ВиК“ ООД, гр. Враца се извършва обследване на 

канализационната система на града с цел решаване на проблема. 

Своевременно са извършени проверки по жалби и сигнали за замърсяване на водни 

обекти, като жалбоподателите са уведомени за направените констатации. При 

извършване на съвместни проверки, се сезират и други институции /общини, БДДР - 

Плевен и др./, имащи отношение към проблема. 

Планът за контролна дейност в направление „Опасни химични вещества и 

управление на риска“ е изпълнен на 100%. Поставените  цели за 2016 г. са изпълнени, 

като са достигнати оптимални резултати от контролната дейност на направлението. 

Превантивния контрол в направление ОВОС и ЕО, който се осъществява чрез 

поставените условия в Решенията, осигурява постигане на целите и приоритетите за 

недопускане  на замърсяване на околната среда над допустимите норми. 

Като заключение може да се отчете, че изпълнението на планираната контролна 

дейност е на високо ниво, а неизпълнението на 100 % се дължи на обективни причини, 

независещи от РИОСВ. 

  

1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2015 г.  

 

Таблица 3. Извънредни проверки 

  

По 

изпъ

лнен

ие на 

пред

писа

ние 

По 

жалба/ 

сигнал 

По 

заповед/ 

писмо 

на 

минист

ъра/ 

директо

ра на 

РИОСВ 

По 

заповед/

писмо 

на 

областн

ия 

управит

ел 

По 

искане 

на 

прокура

турата / 

МВР 

По 

постъ

пило 

ИН 

По 

издаван

е на 

разреш

ителен/

регистр

ационен 

докумен

т от 

РИОСВ 

По искане 

за промяна 

на 

наложени 

текущи 

санкциии 

Участ

ие в 

ДПК 

Други* 
Общ 

брой  

Извършени 

проверки 

броя 

207 100 53 1 8  9 16 17 63 457 

Проверени 

обекти броя 

146 83 53 1 8  9 7 17 51 358 
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През 2016 г. са извършени общо 457 броя извънредни проверки, като процентът им 

спрямо общия брой е 42,28 %. 

 Във връзка с постъпили жалби и сигнали на „зеления телефон“, по електронна 

поща и дежурния телефон за почивни и празнични дни са извършени 100 броя проверки. 

Основно постъпилите сигнали се отнасят до наличие на миризми от  ГПСОВ – 

Враца и градската канализация, замърсяване с отпадъчни води и торов отпад, както и 

замърсяване със смесени битови и биоразградими отпадъци в по-малките населени места. 

По всички жалби и сигнали от компетентността на РИОСВ са извършени проверки, като 

за направените констатации и резултатите от предприетите мерки жалбоподателите са 

информирани своевременно. Основна причина за констатираните нарушения е 

изпълнявания към момента проект за воден цикъл на гр.Враца, липса на изградени 

канализационни системи на населените места, недостатъчна сметосъбираща и 

сметоизвозваща техника, както и липсата на отредени площадки за компостиране на 

биоразградими отпадъци.  

За всички постъпили жалби и сигнали се води регистър, чрез който може да се 

проследи всяка отделна преписка, вкючително: основателни, неоснователни, отговори до 

жалбоподателите, съдействие от други институции, издадени предписания, съставени 

актове и др. 

Голяма част от извънредните проверки са във връзка с писма на МОСВ, относно 

проверки на чистотата на речните корита; площадки за разкомплектоване на ИУМПС;  

проверка на автосервизи, които имат сключени зоговори със застрахователни компании 

както и по писма на структурите на МВР, Районна прокуратура  и други. 

Във връзка със Заповед на Областният Управител на Област Враца, е назначена на 

Междуведомствена комисия, която извърши оглед на участъците от речните корита извън 

урбанизираните територии. Извършен е оглед на речните корита извън населените маста 

на реките Скът, Огоста, Рибине, Бързина, Искър, Гостиля и др. Определени са дължините 

на речните участъци чиято проводимост е намалена и се нуждаят от почистване. 

При регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект се прилагат 

Указания за координация и комуникация между регионалните инспекции по околна среда 

и водите и басейновите дирекции за съвместни действия при извършване на проверки, 

утвърдени със Заповед № РД-651/29.09.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.   

    Други основания за извършване на проверки през отчетната година са: 

- 4 броя по писмо от Община Козлодуй;   

- 1 брой  по писмо на началника на Затвора - Враца; 

- 1 брой по подадено уведомление за преустановяване на дейността на обекта; 

- 1 брой по писмо на РИМ-Враца; 

- 2 брой по заповед на Директора на РИОСВ; 

- 1 брой по неизпълнение на условие в разрешително за заустване;           

- 14 броя самосезиране; 

- 1 брой във връзка с Писмо за съвместна дейност с БДЗП по опазване на зимуващите 

гъски в България;    

- 1 брой във връзка с Писмо на ОПУ - Враца; 

- 1 брой във връзка с Констативен протокол за съставяне на акт; 

- 1 броя във връзка с промяна в собствеността; 

- 3 броя проверки  на нови обекти;   

- 3 броя  във връзка с не подаване в срок на информация; 

- 1 брой във връзка с последващ мониторинг с цел проследяване работата на ПСОВ-

Враца; 

- 1 брой по писмо на ИАОС с изх.№351-ВР-880/27.05.2016 г.; 

- 1 брой контрол по Разрешително №672/17.03.2016 г.; 

- 6 броя по заявление за регистрация на видове включени в Приложение В на Регламент 

338/97 ЕС; 
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- 1 брой контрол по разрешително от МОСВ за археологическо проучване; 

- 3 броя във връзка с извършване на СПИ; 

- 4 броя относно установяване източника на миризми в гр. Враца, във връзка с получени 

електронни запитвания в МОСВ и  в редакцията на в. „Враца днес“; 

- 1 брой по уведомление за прекратяване формирането на вид отпадък; 

- 1 брой за локализиране източника на миризми в гр. Враца; 

- 1 брой във връзка с възстанвяване на дейност; 

- 1 брой във връзка представяне на документи по отчитане на продуктови такси; 

- 1 брой по уведомление на оператор за търговия с технически газове; 

- 3 броя. във връзка с изчерпване капацитета на клетка 1 на РДНО-Оряхово; 

- 2 броя във връзка с писмо на РИОСВ - Враца с изх.№ В-2730/20.10.2016 г.;  

- 1 брой във връзка с вземане на почвена проба.   

- 1 брой във връзка с подадено Уведомление от Агенция "Митници", относно внос на 

фреон и Декларация за съответствие с изискванията на чл.7, §2 от Регламент (ЕС) 

№517/2014 г. подадена от "Месер България" ЕООД С цел намаляване броя на 

извънредните проверки в плана за контролна дейност за 2017 г. е заложено планово 

извършване на проверки относно чистотата на речните корита и тяхната проводимост. 

За отчетният период е взето участие в 17 броя Държавни приемателни комисии. 

Приети са 18 проекта финансирани от Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС), в рамките на кампанията „ За чиста околна среда 

2016“ на територията на общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Козлодуй, 

Мездра, Мизия, Роман и Оряхово.   

   

  

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение  спрямо 2015 г.  

За констатирани нарушения през 2016 г. РИОСВ - Враца има съставени 37 броя 

Актове за установяване на административни нарушения (АУАН). След проверка на 

актовете с оглед на тяхната законосъобразност и обоснованост и извършена преценка на 

възраженията, събраните доказателства и спорните обстоятелства са издадени 31 броя 

Наказателни постановления (НП). 23 от тях са глоби, а 8 са имуществени санкции. Въз 

основа на 2 броя АУАН съставени през 2016 г. предстои да се издадат НП през 2017 г. 

Един брой от издадените НП е на основание АУАН съставен през 2015 г. Един брой НП е 

издадено въз основа на АУАН съставен от РУП-Козлодуй. По 3 броя АУАН предстои 

през 2017 г. да се прекратят административно наказателните производства с резолюция на 

Директора на РИОСВ-Враца на основание ЗАНН.  

Петнадесет АУАН са съставени за нарушения по Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) през 2016 г., като от тях:  

- 5 броя са за неизпълнение на задължение по чл. 166, т. 3 от ЗООС;  

- 4 броя АУАН са съставени за нарушение на чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС; 

- 2 броя АУАН са съставени за нарушение на чл. 40 от ЗООС.  

- 1 брой АУАН е за нарушение на чл. 41 от ЗООС.  

- 1 брой АУАН е съставен за нарушение на чл. 95, ал. 1 от ЗООС;  

- 1 брой АУАН е съставен за осъществен състав на чл. 162, ал. 1 от ЗООС във връзка с чл. 

34 от същия; 

- 1 брой АУАН е съставен за осъществен състав на чл. 162, ал. 1 от ЗООС във връзка с чл. 

39, ал. 1, ал. 2, т. 2 от същия; 

При осъществяване на текущия контрол през отчетният период на 2016 г. по Закона 

за управление на отпадъците за установени нарушения са съставени осем броя АУАН, от 

които: 

- 6 броя АУАН са съставени за осъществен състав на чл. 133, ал. 1, т. 3 от ЗУО във връзка 

с чл. 35, ал. 1, т. 1 от същия;  

- 1 брой АУАН е съставен за осъществен състав на чл.151, ал. 2, т. 6 от ЗУО;  
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- 1 брой АУАН е съставен за нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗУО;  

При осъществяване на текущия контрол през отчетния период на 2016 г., по Закона 

за водите, има съставени шест броя АУАН за констатирани административни нарушения, 

а именно: 

- 2 броя АУАН са съставени за констатирано нарушение на чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗВ; 

- 1 брой АУАН е за осъществен състав на административно нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 

6 от ЗВ; 

- 1 брой АУАН е за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 42, във връзка с чл. 175, ал. 1 от 

ЗВ;                    

- 1 брой АУАН е за нарушение на чл. 174, ал. 1 от ЗВ; 

- 1 брой АУАН е за нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ. 

При осъществяване на текущия контрол през отчетния период, върху факторите, 

които въздействат върху чистотата на атмосферния въздух по Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, е съставен един брой АУАН за констатирано нарушение на чл. 25, 

ал. 4 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредба № 6/1999г. 

Два броя АУАН са съставени за констатирано нарушение на Закона за биологичното 

разнообразие:  

- 1 брой АУАН е за нарушение на чл. 42, ал. 2 от ЗБР;  

- 1 брой АУАН е за нарушен чл.12, ал. 6 от ЗБР. 

Пет броя АУАН са съставени за нарушения по Закона за лечебните растения (ЗЛР):  

- 4 броя АУАН за нарушение на чл.12 от ЗЛР;  

- 1 брой е за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗЛР; 

 По голяма част от предприетите административнонаказателни действия са за 

извършени нарушения на ЗООС. При констатиране на факти и обстоятелства, които могат 

да доведат до увреждане и/или замърсяване на околната среда, на съответните физически 

и юридически лица се налагат административни наказания, предвидени в съответният 

закон.  

По отношение съставените АУАН и издадените НП, през 2016 г. се констатира 

повишаване на броя на съставените АУАН, в сравнение с предходната 2015 г., а по 

отношение на издадените НП се запазва тенденцията да се издават почти еднакъв брой.  

Актовете за установяване на административни нарушения и издадените от 

Директора на РИОСВ – Враца наказателни постановления се вписват в актова книга. 

През 2016 г. обжалваните наказателни постановления са четири броя. От издадените 

НП по ЗООС през 2016 г. са обжалвани 2 броя, на стойност 502 000 лв. От тях 1 брой е в 

съдебна процедура, а 1 брой НП е отменено с Решение № 258/29.07.2016 г. на Районен 

съд – гр. Враца. Решението на РС - Враца е потвърдено с Решение № 460/19.12.2016 г. на 

Административен съд – гр. Враца, поради следните мотиви: липсва яснота, относно 

датата на извършване на нарушението в съставения АУАН. От издадените НП по ЗУО 

през 2016 г. е обжалвано 1 брой, на стойност 3000 лв., което е в съдебна процедура. От 

издадените НП по ЗВ през 2016 г. е обжалвано 1 брой, на стойност 1000 лв., което е в 

съдебна процедура. 

По отношение на обжалваните НП през 2016 г. спрямо обжалваните НП през 2015 г. 

се констатира намаляване  броя на обжалваните наказателни постановления. 

 Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС 

  Наложени са шест броя текущи санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на стойност 3335, 

41лв. Четири текущи санкции са за констатирано замърсяване на водни обекти, а два броя 

са за замърсяване на атмосферния въздух. Четири броя текущи санкции са отменени, две 

санкции са намалени и една санкция е спряна.  

    По отношение наложениете текущи имуществени санкции по реда на чл. 69, ал. 1 

от ЗООС през 2016 г., се констатира наличие на намаляване броя на наложените санкции, 

спрямо наложените санкции през 2015 г. 
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 Издадени принудителни административни мерки по ЗООС  

Издадена е една принудителна административна мярка по ЗООС.  

“ДМВ" ЕООД, гр. Русе, Обект „Петролна база – гр. Враца“ гр. Враца, обл. Враца, по 

Закона за опазване на околната среда, ПАМ със Заповед № 75 от 26.05.2016 г. на РИОСВ 

- Враца - Пломбиране на съоръженията на територията на “Петролна база Враца”, които 

не са предвидени в ИП и уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, 

предвид заявеното намерение на оператора да въведе част от съществуващите 

съоръжения за съхранение на петролни продукти на територията на базата. 

 Спрямо предходната година наложеният ПАМ за 2016 г. е с 1 брой по-малко. 

 Жалби и сигнали 

През 2016 г. в РИОСВ – Враца са постъпили  31 броя жалби и сигнали на хартиен 

носител – 9 броя основателни, 8 броя неоснователни, 14 броя са изпратени по 

компетентност. Всички са своевременно проверени,  издадени са 12 броя предписания, 3 

броя АУАН и 2 броя НП, на стойност 600 лв. 

Сигналите, получени на «Зелен телефон» и електронна поща в РИОСВ – Враца са 

общо 75 броя, от които:  

-   43 броя - основателни;  

-   16 броя - неоснователни; 

- 16 броя - изпратени по компетентност (по част от изпратените сигнали по 

компетентност са извършвани проверки); 

Извършени са своевременно проверки по сигналите. В резултат на това са издадени 

17 броя предписания и са съставени 12 броя акта за установяване на административно 

нарушение, съответно издадени са 10 броя наказателни постановления, на стойност 504 

400 лв. 

Във връзка с предприетите мерки относно движението на сигналите и жалбите се 

водят нарочни дневници. 

 С цел информиране на обществеността, за по-голяма прозрачност, резултатите от 

извършените проверки и мерките във връзка с регистрираните сигнали в РИОСВ - Враца    

(на зелен телефон, по електронна поща и заведени в деловодството на място) ежемесечно 

се публикуват на интернет страницата на РИОСВ - Враца.  

 

2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по 

компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни  ситуации и 

сравнение спрямо 2015 г., резултати. 

  

2.1. Въздух (Приложение №1) 

 

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:  
 

 Имисионен контрол 

През 2016 г. мониторинг качеството на атмосферния въздух на гр. Враца се 

осъществява чрез Автоматична измервателна станция (АИС) "ЖП Гара" - Враца 

контролираща следните замърсители: серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, 

азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и озон. При анализ на регистрираните от АИС 

"ЖП Гара" - Враца концентрации на контролираните замърсители, превишения на 

средноденонощната норма са констатирани по показателя ФПЧ10 {ПДК 50мкг/м³ ). 

Броят на регистрираните превишения за 2016 г. е 78,  за 2015г. техния брои е 88. 

Регистрираните наднормени концентрации не се дължат на промишлени източници, а 

основно на използваните твърди горива през отоплителния сезон в битовия сектор, 

лошите пътни настилки и изпълнение на проект „воден цикъл“. 
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Ежедневно се публикува в Национална система за контрол качеството на 

атмосферния въздух в реално време на ИАОС и сайта на РИОСВ - Враца информация за 

обществеността за нивата на замърсяване на серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, 

въглероден оксид, озон и ФПЧ10. Ежемесечно в ИАОС и Дирекции "ОЧВ", "ПОС" на 

МОСВ се изпраща информация с измерените СДН концентрации на ФПЧ10 от АИС "ЖП 

Гара" - Враца, същата се публикува в сайта на РИОСВ - Враца. 

За регистрираните концентрации ФПЧ10 и Озон са изготвени: Отчет за зимен сезон 

обхващаш периода 01.10.2015 г. - 31.03.2016 г. и Отчет за летен сезон обхващаш периода 

01.04.2016 г. - 30.09.2016 г. 

Осреднените концентрации по основните показатели от АИС за 2016г. са: както 

следва: 

  
Показател за КАВ     ФПЧ10         O3         CO   NO2    SO2 

Норма (ПДК) 
40 µg/m

3
 

ср.год. 
180 µg/m

3
 ПИН   10 mg/m

3
  

40 

µg/m
3 

ср.год 

125 

µg/m
3 

ср.дн. 

АИС 

"ЖП Гара"- Враца 

37.67 48.78 0,38 19.51 8.62 

 
В графичен вид са представени регистрираните средноденонощни концентрации на 

някои от основните замърсители характеризиращи качеството на приземния слой на 

атмосферния въздух на гр. Враца: 

 

Фини прахови частици - Основни източници са: битовото отопление, транспорта, 

воден цикъл и промишлеността. Причина за регистрираните наднормени нива по 

показателя са специфичните метеорологични условия през зимния сезон и ниските 

комини намаляващи възможността за разсейване на атмосферните замърсители. През 

отоплителният сезон основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на 

твърди горива в бита, като пепелно съдържание при тях в някои случаи надвишава 50%. 
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Серен диоксид - основни източници са химическата промишленост и процесите на 

изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание. През годината няма 

регистрирани превишения на СДН по показателя. 

 
 

 
 

Въглероден оксид - представлява един от най-широко разпространените атмосферни 

замърсители, образуващ се при непълното горене на въглеродсъдържащи материали. Най-

голям източник на СО е автомобилния транспорт - над 65 % от общото емитирано 

количество за страната. Други източници са използването на твърди горива в битовото 

отопление, горивните процеси в индустрията и горските пожари. Няма регистрирани 

превишения на СДН по показателя през 2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азотен диоксид - основни източници са горивните процеси в индустрията и 

моторните превозни средства. Образува се и в почвата вследствие действието на 

микроорганизмите. Няма регистрирани превишения на СЧН през календарната година. 
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Азотен диоксид - основни източници са горивните процеси в индустрията и 

моторните превозни средства. Образува се и в почвата вследствие действието на 

микроорганизмите. Няма регистрирани превишения на СЧН през календарната година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озон - формира се при взаимодействието на азотните оксиди и летливите органични 

съединения под влияние на високи температури и слънчева светлина. Няма регистрирани 

превишения на праговата стойност за информиране на населението по показателя през 

2016 г. 
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 Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; Големи горивни 

източници 

През 2016г. на територията на РИОСВ- Враца, както и през предходната година, 

няма действащи големи горивни инсталации. 

 

 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници 

През 2016 г. са извършени 7 броя планови проверки - емисионен контрол на 

дружества, съвместно с РЛ - Русе по утвърден „График за извършване на контролни 

измервания на емисии от неподвижни източници през 2016г.“ и 2 броя емисионен 

контрол извън изготвения график. Планът за емисионен контрол е изпълнен на 100 %. За 

отделните подобекти са изготвени Доклади с резултатите от проведените контролни 

измервания.   

При извършен планов емисионен контрол на горивни инсталации към: ТЕЦ 

“Градска” гр. Враца към “Топлофикация- Враца” ЕАД, гр. Враца - Парни котли ПКМГ -

12 №1и №2 с мощност по 7,8 MW на гориво природен газ. Горивните инсталации заменят 

работата на Водогреен котел КБГ №1 на гориво биомаса и сушилнята към него (не са 

пускани в експлоатация от началото на м. февруари 2016г. поради пазарни съображения, 

минимални са часовете на експлоатация на съоръженията през м. януари 2016 г.); 

“Центромет” АД, гр. Враца  - Водогреен котел  РО 116 с мощност 1,3 MW на гориво 

природен газ; Подземно газохранилище “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, към 

“Булгартрансгаз” ЕАД,  гр. София - Водогреини котли №1, №2 и №3 с мощност по 0,74 

MW на гориво природен газ; “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца - Парен котел ПКН/Г 

с мощност 1,8 MW на гориво природен газ; “Нивего” ООД, с. Чирен, общ. Враца, обл. 

Враца - Парен котел ПКН/Г с мощност 1,2 MW на гориво природен газ, не са 

регистрирани наднормени концентрации на изпусканите вредни вещества в 

атмосферния въздух, съгласно изискванията на Наредба №1 за норми за допустими 

емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности 

с неподвижни източници на емисии  (обн. ДВ, бр.64/2005 г.). 

На основание резултатите от извършени контролни измервания на емисиите на 

вредни вещества изпускани в атмосферния въздух на 2 броя оператори са наложени 

санкции:   

 - “Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца - Асфалтова база, с. Чирен, общ. Враца, обл. 

Враца (асфалтосмесителна инсталация тип „ДС-117-2К“ на гориво природен газ) -  

наложена текуща санкция в размер на 744,30лв. месечно, считано от 29.06.2016 г. за 

замърсяване на атмосферния въздух с общ органичен въглерод и въглероден оксид над 

НДЕ. Отменена от 07.09.2016 г. на база извършени собствени периодични измервания на 

емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. 

- “Строител - Криводол” ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, Асфалтова 

база, гр. Криводол, обл. Враца (асфалтосмесителна инсталация тип „Марини“ МАР120 

Со08/00 на гориво природен газ) - наложена текуща санкция в размер на 444,35лв./ 

месечно, считано от 02.09.2016 г. за замърсяване на атмосферния въздух с общ органичен 

въглерод и въглероден оксид над НДЕ. Отменена от 28.09.2016 г. поради спиране на 

дейността от страна на оператора. 

В сила остава наложена текуща санкция в размер на 657,26 лв./месечно, считано от 

28.07.2015 г. на „Нова Варова Компания“ ЕООД, гр. Мездра (бивш “Вархим”ЕООД,      

гр. Мездра) за замърсяване на атмосферния въздух с прах над допустимите норми, на 

основание резултати от извършени контролни измервания на емисиите на вредни 

вещества изпускани в атмосферния въздух от дейността на технологичните съоръжения: 

Чукова трошачка; Мелница и Елеватор №19; Пълначно отделение насипна вар и 

Пълначно отделение пакетаж към „Хидратен цех“ гара Черепиш, общ. Мездра. 

На основание чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
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източници (обн. ДВ, бр. 31/1999г.), са извършени 2 броя извънредни проверки /емисионен 

контрол/ на 2 броя подобекти: „Пещ за производство на цимент“ и „Скарен охладител“ 

към „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор, общ. Враца във връзка с постъпили жалби и 

сигнали. Мониторинга е направен от Централна лаборатория София към ИАОС - София. 

Не са регистрирани наднормени концентрации на изпусканите вредни вещества в 

атмосферния въздух, съгласно Условие №9 Емисии в атмосферата от издаденото на 

оператора Комплексно Разрешително. 

Собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух - 78 броя (72 броя месечни доклади и 6 броя годишни 

доклади) на 6 броя подобекти към “Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ. Враца 

(специализирано в производство на цимент). 

На база представените от Дружеството и утвърдени от РИОСВ - Враца 72 броя 

месечни доклади /от м. декември 2015 г., м. януари, февруари, март, април, май, юни, 

юли, август, септември, октомври и ноември 2016г./ и 6 броя годишни доклади за 2015 г. 

от собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух при експлоатацията на: Пещ №2 за производство на цимент, Скарен 

охладител към нея, Въглищна мелница и Циментови мелници №№1, 2 и 3 са изготвени 78 

броя протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ. Не са установени 

превишения на нормите за допустими емисии, заложени  в Условие №9 към Комплексно 

разрешително №75-H1/2009г., актуализирано с Решение №75-Н1-И0-А2/2015 г., издадено 

на “Холсим (България)” АД, с. Бели Извор, общ. Враца.  

Собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух - 108 броя. 

През отчетният период в РИОСВ - Враца са представени и приети доклади за 

извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества 

изпускани в атмосферния въздух на следните Дружества : 

- 41 броя доклади на “Холсим (България)” АД, с. Бели извор, общ. Враца,   обл. Враца във 

връзка с изпълнение на Условие №9. Емисии в атмосферата към Комплексното 

разрешително издадено на оператора за следните подобекти източници на емисии: 

- 4 броя доклади за проведени Собствени периодични измервания на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от подобект: „Пещ“ (№1 от Комплексно 

разрешително). Съгласно представените протоколи е видно, че измерените концентрации 

на: въглероден оксид; живак; флуороводород; бензен; диоксини и фурани; антимон, 

арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел, ванадий; кадмий и талий в отпадните 

газове изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на технологичното 

съоръжение след ръкавни филтри, байпасна инсталация- за намаляване на емисиите от 

HCl и SO₂ и инсталация SNCR - отговарят на нормите за допустими емисии залегнали в 

издаденото Комплексно разрешително. Мониторинга е извършен от Акредитирана 

лаборатория на „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София;   

- 28 броя доклади за проведени Собствени периодични измервания на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от подобекти: Силоз за цимент №13“ (№14 от 

Комплексно разрешително); „Силоз за цимент №14“ (№15 от Комплексно разрешително); 

„Силоз за цимент №15“ (№16 от Комплексно разрешително);  „Хомогенизационен силоз 

№1 за сурово брашно“ (№40 от Комплексно разрешително);  „Хомогенизационен силоз 

№2 за сурово брашно“ (№41 от Комплексно разрешително);  „Елеватор на ролкова преса“ 

(№58 от Комплексно разрешително); „Пневмоканали на ролкова преса“ (№57 от 

Комплексно разрешително); „Лентов транспортьор 2 на ролкова преса“ (№56 от 

Комплексно разрешително); „Вторичен шредер и магнитен сепаратор“ (№69 от 

Комплексно разрешително); „Сепаратор за тежки частици“ (№68 от Комплексно 

разрешително); „Вентилиране на складов бункер“ (№70 от Комплексно разрешително);  

„Силози за клинкер 5 и 6“ (№36 от Комплексно разрешително);  „Силози за клинкер 3 и 

4“ (№35 от Комплексно разрешително); „Клинкер транспорт 4“ (№38 от Комплексно 
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разрешително);  „Опаковъчна машина“ (№7 от Комплексно разрешително);  „Силози за 

клинкер 1 и 2“ (№34 от Комплексно разрешително); „Клинкер транспорт 3“ (№39 от 

Комплексно разрешително); „Eлеватор и пневмоканали в цех „Опаковалня“ (№8 от 

Комплексно разрешително); „Силози за цимент №7 и №9“ (№17 от Комплексно 

разрешително); „Пневмоканал за силоз №11“ (№19 от Комплексно разрешително); 

„Силоз за цимент №11“ (№18 от Комплексно разрешително); „Пресипка и бункер на 

лентов транспортьор 2 на ролкова преса“ (№61 от Комплексно разрешително);  

„Пресипка и бункер на лентов транспортьор 1 на ролкова преса“  (№60 от Комплексно 

разрешително); „Елеватор и лентов транспортьор 1 на ролкова преса“ (№59 от 

Комплексно разрешително); „Клинкер транспорт №5“ (№37 от Комплексно 

разрешително); „Елеватор и пневмоканали на автотоварище за насипен цимент“ (№9 от 

Комплексно разрешително); „Количка за насипен цимент на автотоварище за насипен 

цимент“ (№10 от Комплексно разрешително); „Нарязани хартия, картон, дърво“ (№63 от 

Комплексно разрешително).  Мониторинга е извършен от Акредитирана Изпитвателна 

лаборатория „Хеспа“ при „Хеспа“ ООД, гр. София;     

- 9 броя доклади за проведени Собствени периодични измервания на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от подобекти: „Клинкер везна за циментова 

мелница №1“ (№22 от Комплексно разрешително); „Клинкер везна за циментова мелница 

№2“ (№23 от Комплексно разрешително); „Първа пресипка на транспорт за цимент на 

циментова мелница №1“ (№24 от Комплексно разрешително); „Първа пресипка на 

транспорт за цимент на циментова мелница №2“ (№25 от Комплексно разрешително); 

„Сепаратор за циментова мелница 3“(№29 от Комплексно разрешително); „Сепаратор за 

циментова мелница 1“ (№26 от Комплексно разрешително);  „Сепаратор за циментова 

мелница 2“ (№27 от Комплексно разрешително); „Трета пресипка на транспорт за 

цимент“ (№20 от Комплексно разрешително) и „Втора пресипка на транспорт за цимент“ 

(№21 от Комплексно разрешително).  Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към 

„Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и 

калибриране; 

- 1 брой доклад във връзка с изпълнение на Условие №9. Емисии в атмосферата от 

Комплексно разрешително №70/2005г. на “Стройкерамика” АД, гр. Мездра, обл. Враца - 

цех Мездра за „Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ- 

Тунелна сушилна блок №1“ на гориво въглища. Мониторинга е извършен от ЛИК 

„ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория 

за изпитване и калибриране. 

- 1 брой доклад за горивна инсталация - Когенератор тип CG 170-12 на гориво биогаз (с 

номинална мощност 1,1 MW), към „Царевец Енерджи“ ООД, с. Царевец, общ. Мездра, 

обл. Враца. Мониторинга е извършен от Акредитирана Лаборатория за изпитване „Везел“ 

ЕООД, гр. Варна. 

- 1 брой доклад за горивна инсталация - Когенератор тип CG 170-12 на гориво биогаз (с 

номинална мощност 1,1 MW), към „Малиновец Енерджи“ ООД, с. Царевец, общ. Мездра, 

обл. Враца. Мониторинга е извършен от Акредитирана Лаборатория за изпитване „Везел“ 

ЕООД, гр. Варна. 

 - 1 брой доклад за технологична инсталация - „Инсталация за нанасяне на покрития 

върху метал - Камера за електростатично боядисване с филтриращ елемент“, към 

„Хидком“ АД, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца.   Мониторинга е извършен от ЛИК 

„ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД,  гр. София - Акредитирана лаборатория 

за изпитване и калибриране. 

- 5 броя доклади във връзка с изпълнение на Условие №9. Емисии в атмосферата от 

Комплексно разрешително №78/2005 г., актуализирано с Решение№78-НО-ИО-А1/2011 г.  

на “Метизи” АД, гр. Роман, обл. Враца за следните подобекти: Изпускащо устройство №1 

- „Термоагрегати  от процес на патентиране на метал“; Изпускащо устройство №2 - 

„Парен котел ПКМГ - 4“ (с номинална мощност 4 MW) на гориво природен газ; 
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Изпускащо устройство №3 - „Водогреен котел OWM - 100“ (с номинална мощност 

1,63MW) на гориво природен газ; Изпускащо устройство №4 - „Линия за байцване на 

метал“ и Изпускащо устройство №5 - „Процес поцинковане на метал (4броя вани)“. 

Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. 

София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. 

  

- 3 броя доклади от “Инертстрой - Калето” АД, гр. Мездра  за горивни инсталации към 

оранжерия “Озирис”, находяща се в землището на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца: 

Водогреен котел „Erensan“ №1, Водогреен котел „Erensan“ №2 и КО - генератор „САТ“ 

428Е, №1. Инсталациите са на гориво природен газ, всяка с номинална мощност по 

1,9MW. Мониторинга е извършен от Регионална Лаборатория - Плевен към ИАОС- 

София. 

-  1 брой доклад за горивна инсталация - Парен котел ПКГ12 №2 на гориво природен газ 

(с номинална мощност 8,3 MW), към „Пивоварен завод „Леденика“, гр. Мездра, обл. 

Враца.  Мониторинга е извършен от Регионална Лаборатория - Плевен към ИАОС - 

София. 

- 2 броя доклади на горивни инсталации: Водогреен котел №1 на гориво природен газ (с 

номинална мощност 37,5 MW) и Инсталация за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия (ИКПЕТЕ) на гориво природен газ (с номинална 

мощност 4,4 MW) към „Топлофикация - Враца“ ЕАД, ОЦ “Младост” гр. Враца.    

Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. 

София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. 

- 4 броя доклади на “Яйца и птици”АД,  гр. Мизия, площадка Козлодуй, обл. Враца, за 

следните подобекти източници на емисии: „Изпускащо устройство №1 - дозиране на 

микроелементи” (№1 от Комплексно разрешително); „Изпускащо устройство №2 - 

дробилка на зърно ” (№2 от Комплексно разрешително);  „Изпускащо устройство №3 - 

елеватор на кота 12 м” (№3 от Комплексно разрешително) и „Изпускащо устройство №4 - 

елеватор на кота 16 м” (№4 от Комплексно разрешително). Емисионният контрол е 

извършен във връзка с изпълнение на  Условие №9. Емисии в атмосферата към 

Комплексно разрешително на “Яйца и птици“ АД, гр. Мизия,  площадка гр. Козлодуй  

№259- Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 259-Н1-И0-А1/2013 г. Мониторинга е 

извършен от Регионална Лаборатория - Плевен към ИАОС - София. 

- 1 брой доклад на ЕТ „КАМ- Н. СТОЙКОВ“ гр. София - производствена база гр. Враца, 

за „Инсталация за нанасяне на покрития върху дърво - Робот за нанасяне на 

лакотехнически покрития“. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към 

„Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и 

калибриране. 

- 1 брой доклад за асфалтосмесител „ДС - 117- 2К“ на гориво природен газ към асфалтова 

база с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца - собственост на „Пътстройинженеринг“АД, гр. 

Враца. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД,      

гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. 

- 1 брой доклад за асфалтосмесител „ЕКО 2000- BENNINGHOVEN“ на гориво природен 

газ към асфалтова база с. Косталево, общ. Враца, обл. Враца - собственост на „Кралтрейс“ 

ООД, гр. Враца. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов 

инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. 

- 1 брой доклад  на горивна инсталация - Парен котел ПК№1 на гориво природен газ (с 

номинална мощност 2,03 MW), към „Млечен Рай 2“ ООД, кв. Бистрец, гр. Враца.   

Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. 

София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. 

- 2 броя доклади на горивни инсталации: Парни котли №1 и №2 на гориво природен газ (с 

номинална мощност по 5 MW) към  „Вратица - Враца“ АД, гр. Враца. Мониторинга е 

извършен от Регионална Лаборатория - Плевен към ИАОС- София. 
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- 1 брой доклад  на горивна инсталация - Парен котел ПКД - 1,6 на твърдо гориво - дърва 

(с номинална мощност 1,2 MW) към „Хаджийски и фамилия“ ООД, с. Градешница, общ. 

Криводол, обл. Враца. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов 

инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. 

- 1 брой доклад  на горивна инсталация - Водогреен котел №1 на твърдо гориво- 

слънчогледова люспа /с номинална мощност 4 MW/ към оранжерия с. Зверино,             

общ. Мездра, обл. Враца на ЕТ„Агропрофит- Владимир Величков“ с. Дреновец,           

обл. Видин. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ 

ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. 

-  2 броя доклади  на горивни инсталации - Водогреини котли №1 и №2 на твърдо гориво- 

слънчогледова люспа /с номинална мощност по 4 MW/ към оранжерия  с. Зверино, общ. 

Мездра, обл. Враца на ЕТ „Йордан Величков - Влади“ гр. София.   Мониторинга е 

извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София - 

Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. 

Докладите са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 39 от Наредба №6 за 

реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31/1999 г.).  

Съгласно представените доклади и протоколи към тях, не са констатирани 

нарушения във връзка с нормите за допустими емисии заложени в Условие №9. Емисии в 

атмосферата от Комплексните разрешителни и Наредба №1 за норми за допустими 

емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности 

с неподвижни източници на емисии  (обн. ДВ, бр.64 /2005 г.).  

- 38 броя доклади във връзка с изпълнение на Условие №9. Емисии в атмосферата от 

Комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца 

и Мездра“, №5-Н1/2010 г. с оператор „Екопроект“ООД, гр. Враца, актуализирано  с 

решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013 г. До м. април 2016 г. СПИ на емисиите на вредни 

вещества изпускани в атмосферния въздух са извършвани със собствена апаратура на 

Газови кладенци от №1 до №7 включително, след което мониторинга се извършва от 

ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана 

лаборатория за изпитване и калибриране. Честота на мониторинга на газовите кладенци е 

определена в издаденото Комплексно разрешително (газови кладенци №№ 1, 2 и 3 на 

полугодие; газови кладенци №№ 4, 5, 6 и 7 месечно).  

От дружествата подлежащи на СПИ на емисии на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух до момента доклади не е представил един оператор - „Нова Варова 

Компания“ ЕООД, гр. Мездра (бивш “Вархим” ЕООД, гр. Мездра) за технологичните 

съоръжения към „Хидратен цех“ гара Черепиш, общ. Мездра. 

През 2016 г. не са работили следните технологични съоръжения и горивни 

инсталации: “Кралтрейс” ООД, гр. Враца - Асфалтосмесителна инсталация към 

Асфалтова база, с. Паволче, общ. Враца; “Мездратекс” ЕООД, гр. Мездра - парен котел 

ПКМ - Г- 12 на гориво природен газ; „Вега Стар“ ЕООД, гр. Бяла Слатина - 3 бр. парни 

котли  ПКМ - 1,6 на гориво промишлен газьол; 

Дружествата: “Химко”АД, гр. Враца и Камибо”ЕООД- ТП “Хименерго” гр. Враца – 

специализирани в производство на химически продукти са с преустановена 

производствена дейност.  

Извършени са 8 броя проверки на оператори по изпълнение на условията, заложени 

в издадените им Комплексни разрешителни: “Холсим (България)” АД, с. Бели Извор, 

общ. Враца; “Метизи” АД, гр. Роман; “Мей- Ту” ЕООД, гр. Враца - площадка с. 

Мраморен, общ. Враца; “Вратица - Враца” АД, гр. Враца; “Екопроект” ООД, гр. Враца; 

Община Оряхово; “Яйца и птици” АД, гр. Мизия - площадка Козлодуй; “Стройкерамика” 

АД,  гр. Мездра - цех гр. Мездра.  

В проверените Дружества няма установени нарушения на екологичното 

законодателство, касаещо компонет въздух. 
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 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини 

            Извършени са 12 броя проверки по Наредба №16 за ограничаване емисиите на 

летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на 

бензини. Уведомени са 100% от операторите за крайния срок 31.12.2016 г. за оборудването 

със система, съответстваща на Етап II на УБП.  До края на месец декември 2016 г. в област 

Враца има 30 обекта, които са обобрудвани със система съответстваща на Етап II на УБП и 

водят дневник заверен от РИОСВ - Враца, съгласно приложение №8 за състоянието на 

системата. От водените на отчет от РИОСВ - Враца 70 броя бензиностанции, 10 броя 

обекти не функционират.  

 

 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи 

органични съединения в разтворители  

          Извършени са 15 броя проверки по  Наредба № 7 за норми за допустими емисии на 

летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в 

резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. През годината  нови 

обекти не са регистрирани в регистъра по чл.30 л. от ЗЧАВ (Обн., ДВ бр. 45/1996 г.)  

Дадено е предписание  на „Агротехчаст“ АД, гр. Оряхово, за коригиране на представена 

информация съгласно разрешена категория дейност. Предписанието е изпълнено в срок. 

  

 Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени 

бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични 

разтворители 

         Извършени са 18 броя проверки по Наредбата  за ограничаване емисиите на летливи 

органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, 

лакове и авторепаратурни продукти. Не са констатирани нарушения. 

 

 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой 

         Извършени са 63 броя проверки за спазване на Наредба за установявавне на мерки по 

прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия 

слой и Регламент (ЕО) №517/2014 за флуоросъдържащи парникови газове, в това число  4 

броя проверки по уведомление от Митническо бюро Враца, във връзка с „Инструкция за 

взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и агенция „Митници“ за 

повишаване на ефективността на контрола, осъществяван по закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух.“ 

Дадени са 16 броя предписания, които са изпълнени в срок. 

 

 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на 

парникови газове 

          Контролираните от РИОСВ - Враца обекти с издадени валидни разрешителни за 

емисии на парникови газове са както следва: 

- “Холсим (България)”  АД, с. Бели Извор , общ. Враца - инсталация за производство на 

циментов клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно 

или в други пещи с производствен капацетет над 50 тона дневно; 

- “Стройкерамика - Мездра”  АД,  гр. Мездра - изработване на керамични продукти чрез 

изпичане, по конкретно тухли с производствен капацитет над 75 тона/дневно; 

- “Булгартрансгаз”  ЕАД, компресорна станция към ПГХ “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца - 

изгаряне на горива в инсталации с номинална топлинна мощност превишаваща 20MW; 
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- “АЕЦ Козлодуй”  ЕАД, гр. Козлодуй - изгаряне на горива в инсталации с номинална 

топлинна мощност превишаваща 20MW; 

- “Топлофикация - Враца” ЕАД,  ОЦ “Младост”, гр. Враца, източна промишлена зона - 

горивна инсталация с номинална топлинна мощност превишаваща 20MW; 

- “Топлофикация - Враца” ЕАД, ТЕЦ “Градска”, гр. Враца, ул. "Шипка"№1- горивна 

инсталация с номинална топлинна мощност превишаваща 20MW. 

През 2016 г. са извършени: 

- 6 броя планови проверки  по Контрол по изпълнението на условията в Разрешителните 

за емисии на парникови газове. 

- 2 броя извънредни проверки относно изпълнение на предписания за представяне на 

информация поконтрол по изпълнението на условията в Разрешителните за емисии на 

парникови газове. 

 

 Контрол на вредни физични фактори – фактор “Шум” 

През годината са извършени общо - 36 броя проверки – 33 планови и 3 извънредни: 

- 15 броя планови проверки във връзка с извършването на контролен мониторинг, 

съвместно с РЛ - Враца на следните оператори: “Атамар” ООД,  с. Паволче, общ. Враца, 

обл. Враца - производство на мебели от ПДЧ и дограма от масивна дървесина;                                                                                        

“Галактика 03” ЕООД, гр. Враца - производство на бетонови разтвори и строителни 

материали; “Леденика България 1964” ЕООД, гр. София, пивоварен завод - гр. Мездра, 

общ.Мездра, обл. Враца - производство на пиво; “Гарант” АД, гр. Бяла Слатина, общ. 

Бяла Слатина, обл. Враца - производство на хидравлични изделия и части за тях;                         

“Лана Мел” ООД, гр. Враца, мелница - гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца - 

производство на пшеничени брашна и трици; “Хемус-М” АД,  гр. Мездра, общ. Мездра, 

обл. Враца - обработка на скално - облицовъчни  материали; “Людал - Фрикшън” ЕООД , 

с. Зверино, общ. Мездра,  обл. Враца - производство на безазбестови фрикционни изделия 

за автомобили; “ГТ - ЛД 2003” ЕООД, с. Люти дол, общ. Мездра, обл. Враца - 

производство на дървени изделия / палети и каси/; “Строител - Криводол” ЕООД,  гр. 

Криводол, общ. Криводол, обл. Враца- производство на стоманено - бетонови изделия и 

асфалтови смеси; 

“Симекс” ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол,  обл. Враца - производство на лентови 

транспортьори, ръкавни филтри и резервни части; “М и М” ЕООД, мелница - гр. 

Криводол, общ. Криводол, обл. Враца - производство на пшеничени брашна и трици;         

“ТК Текс” АД, гр. Бяла Слатина,  общ. Бяла Слатина, обл. Враца - предмет на дейност - 

памукопредене (производство на кардни прежди); “ЗММ - Враца” АД, гр. Враца - 

производство на металорежещи машини; “Лесто Продукт” ЕООД, гр. Враца - 

производство на метални изделия; "Пикантини 2016“ ЕООД, гр. Враца - производство на 

колбаси и месни продукти. 

Няма констатирани наднормени нива ва промишлен шум съгласно изискванията на 

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт 

през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 

околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните 

ефекти от шума върху здравето на населението /ДВ, бр. 58/2006 г./. 

- 10 броя комплексни планови проверки по вреден физичен фактор “Шум”; 

- 8 броя във връзка с изпълнение на Условие №12. Шум в издадени Комплексни 

Разрешителни. 

Годишният план е изпълнен на 100%. 

Извършени са 3 броя извънредни проверки: 

- 2 броя във връзка с постъпила жалба относно дейността на ТЕЦ „Градска“, гр. Враца 

към “Топлофикация - Враца” ЕАД, гр. Враца - извършен мониторинг съвместно с РЛ - 

Враца  на дневно и нощно ниво на шум по границите на обекта и в мястото на 
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въздействие. Няма констатирани нарушения на нивата на промишлен шум излъчван в 

околната среда. 

- 1 брой във връзка с възстановяване целостта на пломба за запечатване на производствен 

участък в „Хемус - М“АД, гр. Мездра, обл. Враца. 

       

Доклади  СПИ 

От представените  и приети доклади на 4 броя дружества, касаещи извършването на 

Собствени периодични измервания /СПИ/ през 2016 г. на промишлен шум излъчван  в 

околната е установено, че измерените нива отговарят на граничните стойности на 

еквивалентното ниво на шум, съгласно издадените Комплексни разрешителни на 

операторите: “Холсим (България)” АД, с. Бели Извор, общ. Враца; “Метизи” АД,  гр. 

Роман, обл. Враца; “Вратица- Враца” АД, гр. Враца  и “Стройкерамика” АД,  гр. Мездра, 

обл. Враца - цех гр. Мездра. Докладите са изготвени в съответствие с изискванията на 

Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната 

среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 3/2011г.). 

”Мей-ту” ЕООД, гр. Враца -  инсталация за интензивно отглеждане на птици, 

с.Мраморен, общ. Враца - Дружеството не е извършило собствени измервания на нивата 

на шум излъчван в околната среда, за което е съставен акт в началото на 2017 г. за 

неизпълнение на Условие №12. Шум от издаденото на оператора Комплексно 

Разрешително. 

 

2.1.2  Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и 

регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния  въздух. Резултати. 

През изтеклата година са регистрирани 14 броя сигнали по електронна поща, от 

Дирекция „Национална система 112” към МВР и по “Зеления телефон“ в инспекцията, 

относно:    

- сигнал за запрашаване в района на площад „Софроний Врачански“, гр. Враца. Дадено е 

предписание на Община Враца да се оросява участъка до полагане на трайна настилка. 

Предписанието е изпълнено; 

- сигнал за миризми и се касае за обгазяване на гр. Враца от изгаряните отпадъци в 

„Холсим (България)“ АД в периода 04-06.07.2016 г. От експерти на РИОСВ - Враца е 

извършена незабавна проверка на място, при която е констатирано, че пещта за 

производство на циментов клинкер не работи. Тя е спряна в 02 часа на 06.07.2016 г. 

поради предстоящ ремонт. За същото РИОСВ - Враца е уведомена от „Холсим 

(България)“ АД с писмо;  

- сигнал на „Зелен телефон“ за неприятна миризма на сяра в района на кв. Кулата, гр. 

Враца. От експерти на инспекцията е извършена незабавна проверка и обход на района.  

В квартала и около него няма предприятия, източници на организирани и/или 

неорганизирани емисии изпускани в атмосферния въздух. Органолептично не е усетена 

специфичната миризма на сяра. Данните от измерванията на въздуха от автоматичната 

измервателна станция (АИС) на ЖП - гара Враца през изминалото денонощие не показват 

превишения на нормите по измерваните показатели; 

- сигнал по електронна поща до Директора на РИОСВ - Враца за обгазяване на гр. Враца 

и околностите и наличие на миризми от изгаряне на пластмаса в периода от 25 -

26.07.2016 г. и до 06.00 ч. на 27.07.2016 г. След направената проверка се установи че през 

посочения период пещта  за производство на циментов клинкер на „Холсим (България)“ 

АД е спряна за извършване на ремонтни дейности, поради което не се извършва изгаряне 

на отпадъци;  

- сигнал постъпил на дежурния телефон и на електронна поща на РИОСВ - Враца за силна 

натрапчива миризма в района на ж. к. „Дъбника“ и околностите на гр. Враца. Извършена 

е незабавна проверка, при която е извършен обход на ж. к. „Дъбника“ и околностите. 
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Органолептично не е усетена силна натрапчива миризма. В района няма предприятия, 

източници на организирани и/или неорганизирани емисии, изпускани в атмосферния 

въздух; 

- сигнал за силна миризма на изгоряло (кабели, гума) в района на ж.к. „Металург“. След 

извършената проверка е установено че сигнала е неоснователен; 

- сигнал получен на „зеления телефон“ за лоша миризма от ПСОВ, гр. Враца в района на 

ж. к. „Дъбника“ в късните вечерни часове и рано сутрин. Извършени 7 измервания в пет 

различни точки на ж. к. „Дъбника“, в различни часове от денонощието, включително 

късно вечер и рано сутрин. За целта е използвана преносима апаратура GASMET, за 

контрол качеството на атмосферния въздух, която измерва концентрациите на 26 

показателя. Регистрираните стойности по наблюдаваните показатели не показват 

превишения над пределно допустимите норми; 

- 2 броя сигнали  постъпили на „зеления телефон“  в РИОСВ - Враца, за неприятна 

миризма на канализация в районите на „Квартал 72“ и бул. „Мито Орозов“ около 

бензиностанция „ЕКО“, гр. Враца. Извършена е незабавна проверка съвместно с 

представители на „ВиК“ ООД, гр. Враца, строителен надзор по проект „Воден цикъл“ гр. 

Враца и ЗИП „Воден цикъл“ към Община Враца. При извършената проверка 

органолептично не са усетени неприятни миризми; 

- сигнал за обгазяване на с. Нефела, общ. Враца от изгаряните отпадъци в „Холсим 

(България)“ АД, с. Бели Извор. Извършена е незабавна проверка на място при която е 

констатирано, че органолептично не се усеща неприятна миризма. При проведени 

разговори с жители на с. Нефела информацията в сигнала не е потвърдена; 

- сигнал постъпил по електронна поща в РИОСВ-Враца за задушлива миризма на 

изгоряло с вкус на горчивина, в центъра на гр. Враца до 7 часа сутринта. След получаване 

на сигнала от експерти на РИОСВ - Враца е извършена проверка в централна градска 

част. Проведени са разговори с живущи в района, при които не е потвърден сигнал за 

мирис на изгоряло. 

- сигнал  постъпили от тел. 112 относно наличие на миризми и задимяване в района на ул. 

„Илинден“, гр. Враца. Сигналоподателят уведомява, че на ул. „Илинден“ мирише на 

изгоряла пластмаса и има задимяване, което идва от „Холсим (България)“ АД. При 

извършената незабавна проверка в горепосочения район органолептично не е 

констатирана миризма. Носи се естествена мъгла която създава илюзия за задимяване. 

Извършена е проверка на циментовия завод в с. Бели Извор. На територията на завода не 

се усеща миризма и няма задимяване; 

- 2 броя сигнали за остра задушлива миризма в района на ж.к. „Дъбника“. Извършена е 

незабавна проверка на място. Обходени са няколко района (осем броя пункта) на ж. к. 

„Дъбника“ при което органолептично не е установена остра задушлива миризма или 

наличие на промишлени точкови източници на емисии изпускащи вредни вещества в 

атмосферния въздух. В някои от обходените участъци се усеща лека миризма, характерна 

за сезона и дължаща се на използваните в битовото отопление твърди горива. 

В повечето случаи гражданите се оплакват от неприятни миризми на канализация и 

характерна миризма на утайки от градска пречиствателна станция за отпадъчни води.       

         От страна на РИОСВ - Враца е изискано допълнително измерване на параметрите 

характеризиращи качеството на атмосферния въздух (КАВ) в града. За целта от 

Регионална лаборатория - Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда е изпратена 

мобилна автоматична станция (МАС), с която в периода от 24.08.2016 г. до 27.08.2016 г. 

бяха извършени 72 часови непрекъснати измервания на атмосферния въздух за 

локализиране на неорганизирани източници на емисии. Измерени са 8 броя показатели: 

серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, ФПЧ10, въглероден оксид, 

сероводород и амоняк. Не са констатирани превишения на пределно допустимите 

концентрации (ПДК) за параметрите на КАВ.  
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         За потвърждаване на получените резултати от извънредния мониторинг в периода от 

02.09.2016 г. до 05.09.2016 г. е извършено повторно измерване на параметрите 

характеризиращи качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция на 

РЛ - Плевен. Съгласно получените резултати от същите горецитирани измерени 8 броя 

вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух няма превишения над ПДК. 

Данните от непрекъснатите измервания на въздуха от автоматичната измервателна 

станция (АИС) на ЖП-гара Враца също не показват превишения на нормите на 

замърсяване на въздуха по показатели - фини прахови частици, серен диоксид, азотни 

оксиди, въглероден оксид и озон. 

         С цел установяване наличието на органични замърсители в атмосферния въздух в гр. 

Враца, на 12.09.2016 г. от РЛ - Плевен с преносим газхроматограф „HAPSITE“ ER е 

извършено измерване на органични съединения и въглеводороди в седем пункта. 

Пунктовете за измерване бяха подбрани така, че от една страна да се вземе 

представителна извадка на веществата съдържащи се в атмосферния въздух в град Враца 

и от друга да покрият местата от които са подавани сигналите. Заключението на РЛ -

Плевен е, че след направените измервания и анализ на резултатите , бе установено, че в 

атмосферния въздух около избраните седем пункта няма наличие на необичайни летливи 

органични газови съединения. 

От страна на РИОСВ - Враца е изискано от ИАОС - София извършването на 

извънреден контролен мониторинг на емисии от пещта в която се извършва съвместно 

изгаряне на отпадъци експлоатирана от „Холсим (България)“ АД. Измерванията са 

извършени на 14-15.09.2016 г. 

         Извършен е емисионен контрол на подобект комин №1 на пещ за производство на 

циментов клинкер по показателите – серен диоксид, азотни оксиди, хлороводород, общ 

органичен въглерод, въглероден оксид и прах и емисионен контрол на подобект комин 

№3 - „скарен охладител“ по показател прах. Няма превишения на нормите на 

горепосочените вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, съгласно поставените 

в Комплексното разрешително. 

Във връзка с гореизложеното и проведените измервания не е констатирано химично 

замърсяване на атмосферния въздух в града. Неприятните миризми се разпространяват от 

различни клонове на канализационната система на града и градската пречиствателна 

станция за отпадъчни води. Разпространяването на специфичните миризми до отделни 

квартали на града се дължи на неблагоприятните инверсии на въздуха и продължителното 

засушаване в региона. 

Шум 

- 2 броя проверки във връзка с постъпили жалби относно дейността на ТЕЦ „Градска“, гр. 

Враца към “Топлофикация- Враца” ЕАД, гр. Враца- извършен мониторинг съвместно с 

РЛ- Враца  на дневно ниво /на 12.01.2016 г./ и нощно ниво /на 01.03.2016 г./  на нивата на 

шум по границите на обекта и в мястото на въздействие. Няма констатирани нарушения 

на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда. 

 

2.2. Води (Приложение №2) 

 

2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона 

за водите (ЗВ): 

 

 Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти 

Контролната дейност по компонент “Води” се осъществява по поречия. В 

териториалния обхват на РИОСВ - Враца попадат част от поречията на реките: Огоста, 

Искър и Дунав. 

През 2016 г. в направление „води“  са извършени 251 броя проверки на обекти 

формиращи отпадъчни води, от които 184 броя планови и 67 броя извънредни проверки.  



26 

 

За констатирано несъответсвие с изискванията на екологичното законодателство в 

областта на водите за отчетния период са издадени 17 броя предписания, които са 

изпълнени в указания срок. 

Извършени са 184 броя планови проверки, от които: 

- 103 броя по компонент “води” и пробонабиране от отпадъчни води във връзка с 

осъществяване на контролен мониторинг на отпадъчните води и контрол по условията на 

разрешителни за ползване на воден обект заустване на отпадъчни води. При извършеният 

контролен мониторинг са констатирани превишения над индивидуалните емисионни 

ограничения (ИЕО), поставени в разрешителни за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води на следните обекти: Затвора - Враца, по показателите: неразтворени 

вещества, БПК5 и ХПК; Градска канализация на гр. Роман, по показателите: неразтворени 

вещества, ХПК, БПК5, общ азот; "Инертстой Калето" АД, трошачно-миячна сортировъчна 

инсталация в земл. на с. Брусен, общ. Мездра, по показателя неразтворени вещества; 

Градска канализация на гр. Оряхово, по показателите: неразтворени вещества, ХПК, 

БПК5, общ азот; "Бургозоне" ЕООД, винарна и хотелски комплекс в земл. на с. Лесковец, 

общ. Оряхово, по показателите: БПК5, ХПК, неразтворени вещества и рН и „АПЕ-2001“ 

ООД, мелница в с. Галиче, общ. Бяла Слатина, по показателите „БПК5“ и „неразтворени 

вещества. 

- 73 броя участие в комплексни проверки, при които не са констатирани нарушения по 

компонент “води”. За извършените проверки своевременно са изготвени доклади, които 

са качени на интернет страницата на РИОСВ - Враца; 

- 8 броя участие в проверки по изпълнение на условията поставени в комплексни 

разрешителни /КПКЗ/; 

Извършени са 67 броя извънредни проверки, от които:  

- 16 броя последващ контрол по изпълнение на дадени предписания. Същите са 

изпълнени в срок;   

- 11 броя във връзка със съставяне на констативни протоколи за констатирани 

превишения над поставените индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) в действащи 

разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти; 

- 4 броя в района на кв. Кулата, ж.к. „Дъбника“, обходен път на гр. Враца и около 

градската пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Враца, като предполагаем 

източник на миризми, във връзка с получени електронни запитвания в МОСВ, сигнали в 

редакцията на в. „Враца днес“ и сигнали в РИОСВ - Враца за неприятни миризми в града; 

- 21 броя във връзка с постъпили сигнали; 

- 2 брой извънредна проверка на ГПСОВ - Враца във връзка с обследване и локализиране 

източника на неприятни миризми в отделни райони на гр. Враца; 

- 1 брой по писмо на МОСВ с изх. №05-08-2719/03.06.2016 г. във връзка с последващ 

контрол за чистотата на речните легла и прилежащите им територии от нерегламентирани 

замърсявания с отпадъци (битови, строителни, биоразградими отпадъци и торов отпад, 

отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци и др.) в границите на населените места в 

община Враца; 

- 2 броя извънредни проверки за връчване на предписания на Община Враца и „ВиК“ 

ООД, гр. Враца, във връзка със зачестили сигнали за неприятни миризми на канализация 

в някои квартали на града; 

- 1 брой във връзка писмо на управителя на „Бургозоне“ ЕООД извършване на 

извънреден мониторинг на отпадъчните води и прекратяване на наложената санкция, 

поради предприети корегиращи действия и достигане на индивидуалните емисионни 

ограничения; 

- 3 броя във връзка с постъпили жалби; 

- 3 броя самосезирани проверки във връзка с локализиране източник на миризми в 

различни части на гр. Враца.; 

- 1 брой във връзка с писмо от ОПУ - Враца; 
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- 1 брой във връзка с последващ мониторинг с цел проследяване работата на ГПСОВ -

Враца; 

- 1 брой във връзка с неизпълнение на условие в действащо разрешително за заустване на 

отпадъчни води. 

За годината са издадени 17 броя предписания. 

Съставени са 8 броя АУАН за констатирани нарушения на Закона за водите и 

ЗООС: 

- на ръководител управление „Общостанционни дейности и обекти“ в „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД за нарушаване на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, поради занижен контрол е 

допуснал нарушаване на емисионните ограничения поставени в действащи разрешителни 

за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с 

титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД; 

- на управителят на дружество, стопанисващо цех за обработка на скално-облицовъчни 

материали, за допуснато изтичане на производствени отпадъчни води към река 

Моравешка бара, формирани от измиване на зоната около утаителите, с което е оказано 

негативно въздействие върху брега и качеството на водите в реката, и са нарушени 

обществените интереси; 

- на управителят на дружеството, стопанисващо РДНО Враца - Мездра, за непредставени 

своевременно резултати от извършен собствен мониторинг на отпадъчните води, с което 

операторът е затруднил контролния орган при осъществяването на контрол на обекта, в 

изпълнение на чл. 151, ал. 4 от ЗВ; 

- на управителят на фирма „Стартмес“ ЕООД, с. Търнак за това, че няма изградени 

съоръжения за събиране на торовия отпад, торовата течост и отпадъчните води от 

свинефермата. В съседство на свинефермата е констатирано изтичане и разливи на течна 

торова фракция, както и депониран твърд торов отпад, което е довело до образуване на 

заблатявания върху почвената повърхност. Констатирани се следи от изгаряне на СЖП; 

- на Община Роман за неизвършен собствен мониторинг на отпадъчните води от градска 

канализация Роман, в качеството й на титуляр на действащо разрешително за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни води; 

- на „Ботуня Енерджи“ АД, гр. Мездра поради залпово изпускане на тиня и дънна утайка 

в река Ботуня, вследствие залпово отваряне на дънния савак на водохващането на МВЕЦ 

„Луна“, намиращ се в землището на с. Ботуня, общ. Криводол. С това деяние е причинено 

задушаването и умирането на голямо количество риба в реката и замърсяването й в 

участък от около 3 км. Съставен е АУАН и е издадено Наказателно постановление в 

размер на 500 000 лв.; 

- на „Хажийски и фамилия“ ЕООД, млекопреработващо предприятие в с. Градешница, 

общ. Криводол, поради констатирано заустване на отпадъчни води, без необходимото 

Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно 

изискванията на Закона за водите. Издадено е Наказателно постановление в размер на 

1000 лв.; 

- на физическо лице Мариян Илиев, за извършване на дейност за която РИОСВ-Враца не 

е информирана на най-ранен етап, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закон за 

опазване на околната среда (ЗООС). Издадено е Наказателно постановление в размер на 

200 лв.; 

За изпускане на отпадъчни води с регистрирани превишения над индивидуалните 

емисионни ограничения, поставени в разрешителни за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води, издадени от БДДР - Плевен са наложени следните санкции: 

- на „АПЕ-2001“ ООД, мелница в с. Галиче, общ. Бяла Слатина в размер на 89,58 лв./мес. 

След предприемане на коригиращи действия същата е намалена на 28,34 лв./мес.; 

- на „Инертстрой Калето“ АД, гр. Мездра за трошачно - сортировъчна пресевна 

инсталация намираща се в землището на с. Брусен, общ. Мездра, в размер на 291,13 

лв./мес.; 
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- на „Бургозоне“ ЕООД, винарна и хотелски комплекс в с. Лесковец, в размер на 1008,88 

лв./мес. Същата е намалена на 81,91 лв./мес.; 

- на Затвора – Враца, в размер на 757,17 лв./мес.. 

За периода е взето участие в 5 броя работни срещи, с цел изясняване на възникнали 

различни екологични проблеми в областта на водите.  

Предоставена е информация БДДР - Плевен за депата за производствени и опасни 

отпадъци на територията РИОСВ - Враца, във връзка с определянето на мерките за 

наблюдение и контрол при прилагането на ПУРБ за периода 2016-2021 г. 

Изготвен и изпратен в МОСВ е отчет за първо полугодие на 2016 г., относно 

изпълнението на политиките по Програма 1 по програмния бюджет на МОСВ. 

Изготвена е справка до БДДР - Плевен за наложените от РИОСВ - Враца санкции по 

чл. 200 от ЗВ и по чл. 69 от ЗООС на индустриални предприятия заустващи  отпадъчни 

води във воден обект през 2011 г. 

Взето е участие в 4 броя Държавни приемателни комисии за обекти от водния 

сектор: 

- „Изграждане на нов водоем „Средна зона“ с обем 500 куб. м. в гр. Оряхово, заедно с 

връзки с мрежите на техническата инфраструктура“, общ. Оряхово; 

- „ Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа в гр. Оряхово-Главен клон I-Б, 

клон 40-I Б, клон 16-I Б, сградни канализационни отклонения и дъждовна канализационна 

мрежа главен клон I-д, клон 18-д и клон 26-д“; 

- „Основно обновяване на канализационната система на подземно газохранилище (ПГХ) 

„Чирен“, Пречиствателна станция“; 

- „Канализация по ул. „Георги Димитров“, гр. Козлодуй – ЕТАП II и III: Участък с 

дължина 937 м от РШ 27 на кръстовището на ул. „Георги Димитров“ и ул. „София“ до 

РШ 14 на ул. „Георги Димитров“, с 49 броя канализационни отклонения“, с 

местонахождение: гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца. 

Взето е участие в комисии за приемане на обект финансиран от ПУДООС. 

Във връзка със Заповед на Областният Управител на Област Враца, назначена на 

основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 64, ал. 1, т. 6 от 

Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите е взето участие в 

междуведомствена комисия, която извърши оглед на участъците от речните корита извън 

урбанизираните територии. Извършен е оглед на речните корита извън населените маста 

на реките Скът, Огоста, Рибине, Бързина, Искър, Гостиля и др. и са определени 

дължините на речните участъци чиято проводимост е намалена и се нуждаят от 

почистване. 

Взето е участие в междуведомствени комисии за обследване проводимостта на 

речните легла в границите на урбанизираните територии на населените места в общини от 

Област Враца, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 140, ал.4, т.1 от Закона за водите и чл. 65, ал. 1, 

т. 3 от Закона за защита при бедствия и аварии. 

В направлението са изготвени 9 броя становища,  в изпълнение на разпоредбите на 

чл.19, ал.3 и чл. 13, ал. 3 от Наредба №2 за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване и във връзка с чл.151, ал.4 от ЗВ. 

Изготвено е становище по проектите за Плановете за управление на речните 

басейни в Дунавски район за 2015-2021 г. 

Изготвено е становище по екологична оценка №6-2/2009 г., във връзка с 

наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ в Дунавски район за басейново 

управление, съгласно точка ІІ, относно информация по съответните индикатори за всяка 

мярка, за периода от януари до декември 2015 г. за РИОСВ-Враца. 
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Във връзка с постъпили 5 броя искания за предоставяне на достъп до обществена 

информация са обобщени данни и сканирани протоколи от лабораторни анализи, касаещи 

исканата информация.  

Взето е участие в обществено обсъждане на проект на ПУРБ 2016 – 2021 г. за 

Дунавски район на управление, проведено в град Плевен. 

Взето е участие в проверките по последващ контрол на дадените предписания на 

кметовете на общини от област Враца за почистване на общинска пътна мрежа. 

Взето е участие в работни срещи, с цел изясняване на възникналите проблеми при 

експлоатацията на новоизградените Пречиствателни станции за отпадъчни води на гр. 

Бяла Слатина, гр. Мездра и гр. Козлодуй.  

Взето е участие в работна среща в МОСВ по молба на „Екопроект” ООД, оператор 

на РДНО Враца - Мездра. 

В „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на 

водите“ е въведена оперативната информация за планираните за контролен мониторинг 

31 броя обекти за 2016 г. с разрешителни за заустване по поречия Огоста, Искър и Дунав. 

Обработени и въведени в системата са 62 броя протоколи от проверки, резултати от 

лабораторни анализи на водни проби, писма и др. 

Във връзка в достъп до информация за предоставяне на данни за нуждите на 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Регионални прединвестиционни 

проучвания (РПИП) за обособените територии обслужвани от ВиК операторите“, са 

сканирани протоколите от лабораторните анализи на отпадъчните води за периода 2013 – 

2015 г. включително, на всички обекти заустващи отпадъчни води в повърхностни води. 

Представен е списък на пречиствателните станции за битови и производствени отпадъчни 

води, намиращи се в териториалния обхват на РИОСВ - Враца. 

 

 Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения 

Повърхностните водни тела попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Враца са 

в добро екологично състояние. Първостепенен проблем за влошаване качеството на 

водоприемниците е заустването на непречистени или недостатъчно пречистени 

отпадъчни води, поради липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в 

малките населени места, както и дифузното замърсяване от индивидуални зауствания в 

селища без изградени канализации.  

Друг съществен проблем е заустването в канализационните системи на 

непречистени производствени отпадъчни води, поради липса на ПСОВ към 

производствените мощности или поради нарушения в технологичния режим на работа на 

действащите пречиствателни съоръжения, в т.ч. на неправилна експлоатация, 

несвоевременно изваждане и депониране на утайките, нарушения в производствения 

процес на предприятията, повреди и аварии на отделните елементи от пречиствателните 

съоръжения. 

За територията на РИОСВ - Враца основен екологичен проблем касаещ 

управлението на водите е изоставяне със сроковете при реализиране на проекта 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца“, включващ и реконструкция и 

модернизация на ПСОВ - Враца. 

На територията на област Враца по ОП „Околна среда“ има изтрадени и действащи 

3 броя селищни пречиствателни станции за отпадъчни води в агломерации с над 10 000 

е.ж. – ПСОВ - Бяла Слатина, ПСОВ - Мездра и ПСОВ - Козлодуй. След въвеждането им в 

експлоатация се допринася за постигане на по-добро химично и екологично състояние на 

повърхностните и подземните водни тела, чрез намаляване на замърсяването с 

непречистени отпадъчни води от битови и промишлени източници.  

След възникнали проблеми в началото на експлоатацията на ПСОВ, към момента 

същите работят в нормален технологичен режим и постигат необходимата степен на 

пречистване. При осъществения контролен мониторинг от страна на РИОСВ - Враца, 
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както и собствен мониторинг е констатирано, че същите осигуряват необходимата степен 

на пречистване на отпадъчните води. Постигат се индивидуалните емисионни 

ограничения поставени в разрешителните за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води. 

Проблем съществува единствено при експлоатацията на ПСОВ - Бяла Слатина 

поради факта, че в старите неремонтирани клонове от канализационната система на града 

се инфилтрират големи количества подпочвени води, които са замърсени с нитрати. Това 

затруднява работата на биологичното стъпало на ПСОВ и е пречка за постигане на 

индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Разрешителното за заустване по 

показатела „общ азот“. От страна на Община Бяла Слатина и „ВиК“ ООД, гр. Враца се 

извършва обследване на канализационната система на града с цел решаване на проблема. 

И през 2016 г. продължиха строително-монтажните дейности по реконструкция и 

модернизация на ПСОВ, гр. Враца, по проект: “Инженеринг за реконструкция на 

пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Враца”, като етап от 

“Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца”. Към момента функционират само 

съществуващите (стари) пречиствателни съоръжения, чиито капацитет е недостатъчен за 

поемане и пречистване на цялото количество отпадъчни води, формирано на територията 

на гр. Враца. Поради различни причини „Интегриран проект за воден цикъл за Враца“  не 

бе завършен в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и същият 

беше фазиран за следващия програмен период. 

До минимум е сведено заустването на отпадъчни води във водни обекти без 

издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, 

което допринася за по-качествен контрол наа дейностите емитиращи замърсители във 

водни обекти. 

Във връзка с прилагане на Наредба №7/2000 г. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, през 

2016г. са извършени проверки и пробонабиране от отпадъчните води на дружествата с 

изградени локални пречиствателни станции за производствени отпадъчни води и 

заустващи в канализационните колектори на населените места. Основните проблеми, 

които са констатирани по време на проверките се дължат на неефективната работа на 

съществуващите пречиствателни съоръжения, поради недобрата им експлоатация и/или 

моралната и физическата им амортизация. За констатираните несъответствия на 

операторите са издавани предписания, които своевременно са изпълнявани. 

 

2.2.2 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с БД) и предприети мерки при 

възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на 

воден обект. Резултати.  

 

През изтеклата година са регистрирани 21 броя сигнали от Дирекция „Национална 

система 112” към МВР и по “Зеления телефон“ в инспекцията, относно: 

- сигнал за наличие на умряла риба в река Ботуня в землището на с. Ботуня, общ. 

Криводол, област Враца. Извършен е оглед на реката в района от МВЕЦ „Луна“ до с. 

Ботуня. В момента на проверката централата работи на 30% от  номиналната си мощност. 

През рибния проход се провежда достатъчно количество вода. Във водите на реката и по 

бреговете не е констатирано наличие на умряла риба. Коритото на реката е с нормална 

проводимост, водата е видимо бистра и без следи от замърсяване; 

- 3 броя във връзка с постъпили сигнали за неприятни миризми в различни райони на гр. 

Враца. За извършените проверки и предприетите действия са уведомени дирекция ПОС и 

са изготвени прессъобщения качени на интернет страницата на РИОСВ - Враца; 

- 4 броя сигнали за замърсяване на река Ботуня вседствие изпускане на дънна утайка от 

водохващането на МВЕЦ „Луна“. При извършения оглед на река Ботуня след МВЕЦ 

„Луна“ е констатирано, че реката е силно замътнена от наличие на дънна тиня и се усеща 
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остра миризма на тиня. По брега и в коритото има значителни количества едри и малки 

екземпляри мъртва риба, която се е задушила в тинята. Констатирано е, че същия ден е 

отворен дънния савак на централата, в резултат на което огромно количество тиня 

натрупана във водното огледало над ВЕЦ-а се е изляла в реката и е причинила 

задушаването на рибата;  

- сигнал постъпил на „дежурен телефон“  в РИОСВ - Враца за това, че река Лева тече 

мътна с миризма на мазут в района на кв. Бистрец, гр. Враца. Констатирано е, че река 

Лева при кв. Бистрец е с кафяво черен цвят и миризма на канализация и изгнили утайки. 

Реката тече замърсена  в участъка от бивш „Противочумен институт“ до кв. Бистрец, 

което е доказано с лабораторни анализи на взетите от реката водни проби от Регионална 

лаборатория - Враца към ИАОС - София. Извършена е допълнителна проверка  съвместно 

с представители на Община Враца, ЗИП „Воден цикъл“ и „ВиК“ ООД, гр. Враца. За 

уточняване източника на замърсяване на Кмета на Община Враца е дадено предписание 

за предоставяне на информация. Същото е изпълнено в срок; 

- сигнал за лоша миризма на канализация на ул. „Ген. Леонов“, гр. Враца. Екип от 

експерти на инспекцията извършиха проверка на място в присъствието на експерт от 

Звеното изпълнител на проекта „Воден цикъл, гр. Враца“ към Община Враца и 

ръководител на проекта „Воден цикъл 2011“ ДЗЗД, изпълнител на проекта. В момента на 

проверката е констатирано, че от ревизионни шахти на новоизградения канализационен 

колектор по проекта за „водния цикъл“ се носи остра лоша миризма на канализация. 

Същият не е предаден за експлоатация на „ВиК“ ООД, гр. Враца, но в колектора има 

отток на отпадъчна вода. Във връзка с гореизложеното на Кмета на Община Враца е 

дадено предписание да се извърши ревизия и профилактика на новоизградения 

канализационен колектор по ул. „Ген. Леонов“, гр. Враца и се предприемат ефективни 

мерки за недопускане отделянето на неприятни миризми от него. Предписанието е 

изпълнено в срок; 

- сигнал, получен на „зеления телефон“ в РИОСВ - Враца, относно нерегламентирано 

извършване на дейност по преработка на отпадъци от полиетиленови торбички и чували в 

частен имот ул. „Грезнишка“ №28, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца. 

Констатирано е, че в пристройка от метална конструкция в горепосочения имот 

физическото лице Мариян Николаев Илиев извършва преработка на отпадъци от 

полиетиленови торбички и чували в гранулат. Констатирано е наличие на складирани 

бали от отпадъчни полиетиленови торбички и чували около 500 кг. подготвени за 

преработка и около 400 кг. млянка. Във връзка с гореизложеното на г-н Мариян Илиев е 

дадено предписание веднага да преустанови дейност  и складираните количества 

отпадъци от полиетиленови торбички и чували да се предадат на фирми, притежаващи 

Разрешително по ЗУО, за което да се представи документ в РИОСВ - Враца;  

- сигнал за замърсяване на река Лева с отпадъчни води, в участъка от „Червения площад“ 

до „Табашкия мост“, гр. Враца. Комиси включваща представители на РИОСВ - Враца, 

Община Враца, ЗИП „Воден цикъл“ към Община Враца, РЗИ-Враца, „ВиК“ ООД - Враца 

и Областна администрация Враца извърши проверка на място. Извършен е оглед на река 

Лева в горецитирания участък, при който е констатирано наличие на бетонова тръба от 

която изтича към реката вода с неустановен произход. „ВиК“ - Враца с техника извърши 

обследване при което е констатирано, че се касае за дъждопреливник към 

съществуващата канализационна система на града. След извършена профилактика и 

почистване на канализационния колектор преливника функционира само при проливен 

дъжд; 

- сигнал за задушлива миризма на изгоряло, с вкус на горчивина в центъра на гр. Враца. 

При извършената проверка и проведени разговори с живущи в района сигналът не е  

потвърден. В централна градска част, както и около нея няма предприятия, източници на 

организирани и/или неорганизирани емисии, изпускани в атмосферния въздух; 
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- 2 броя във връзка с постъпил сигнал, получен на „зеления телефон“ в РИОСВ - Враца за 

замърсяване на река Лева от животновъдни обекти намиращи се в землището на кв. 

Бистрец, гр. Враца. Извършени са две проверки на животновъдните обекти, при които не 

е констатирано изхвърляне на торов отпад в коритото на реката. Констатирано е наличие 

на тръба монтирана от сградите (краварници) на Земеделски стопанин Младен Димитров 

Иванов към река Бистрешка, за което на същият е издадено предписание да я премахне. 

Предписанието е изпълнено в срок; 

- сигнал на „зеления телефон“ в РИОСВ - Враца за изтичане на отпадъчна вода от 

жилищен имот в с. Косталево, общ. Враца и замърсяване на съседната улица. На 

собственика на имота е дадено предписание за изграждане на съоръжения за събиране и 

третиране на отпадъчната вода; 

- 1брой извънредна проверка във връзка с постъпила жалба относно замърсяване на 

дъждовно-отводнителен канал в с. Типченица, община Мездра. Констатирано е, че се 

касае за естествено формирано дере със стръмни склонове, преминаващо през селото. Не 

е констатирано наличие на отпадъци в дерето и нерегламентирано заустване на 

отпадъчни води. С цел предотвратяване на възникналите свлачищни процеси, община 

Мездра е предвидила в капиталовите разходи за 2017 г., средства за изграждане на 

отводнителна канализация с дължина 48м. в кв.43 в с. Типченица. Това включва и 

откритата част на дерето, преминаваща в непосредствена близост с имота на 

жалбоподателката; 

За периода на „зеления телефон“  в РИОСВ - Враца са постъпили 2 броя сигнали, за 

забелязани разпокъсани нефтени петна в р. Дунав в района на км. 706,50 до км. 709 при 

гр. Козлодуй. Извършени са съвместни проверки с експерти от БДДР - Плевен. При 

извършените огледи в периметъра между километри 704 и 687 е установено, че има 

разпокъсани петна, тънък филм без миризма, с ниска плътност. От Регионална 

лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца са взети водни проби 

от водата. Експресно измерените стойности на показателите  рН и електропроводимост са 

сравними с измерени през летния сезон. Информирани са Изпълнителна агенция 

„Проучване и поддържане на река Дунав“ и Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“, компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав. 

По компетентност до Община Роман е изпратен един сигнал за системно изпускане 

на отпадъчни води от частен жилищен имот в с. Стояновци. 

За извършените проверки по постъпилите сигнали своевременно са изготвени 

прессъобщения, които са качени на интернет страницата на РИОСВ - Враца. Изготвени са 

доклади до Министъра на околната среда и водите, информацията е изпратена до 

областна администрация Враца, до засегнатите общини, както и всички заинтересовани 

институции. 

 

 

2.3. Почви (Приложение №3) 

 

2.3.1. Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за 

употреба препарати за растителна защита 

През месец февруари във връзка с писмо на МОСВ са извършени проверки на 

общинските администрации на чиито територии има разположени  складове/Б-Б кубове за 

съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност относно тяхното  

състояние. През месец март във връзка с гореспоменатото писмо са извършени проверки 

съвместно с представители на БДДР - Плевен  на складовете в с. Крушовица и с. Попица, 

разположени в близост до водни обекти и на склада в с. Драшан (в лошо състояние). За 

складовете в с. Попица и с. Драшан са дадени предписания, които са изпълнени в срок. 

Във връзка с публикация в местен сайт през месец април е извършена  извънредна 

проверка на състоянието на склад за съхранение на негодни и излезли от употреба 
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продукти за растителна защита (ПРЗ), находящ се в бивша складова база на 

„Агроекохим” АД в землището на гр. Враца, общ. Враца. Не са констатирани нарушения 

по отношение начина на съхраняваните препаратите.  

През месец август, във връзка с осъществяване на  почвен мониторинг ІІІ-то ниво - 

локални почвени замърсявания, съвместно с представители на РД ПБЗН - Враца и 

общините, са извършени проверки на всички девет склада за съхранение на препарати за 

растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, разположени на територията на 

област Враца, включително на площадка с „Б-Б” кубове разположена на РДНО - Оряхово. 

Изпратено е писмо до Община Бяла Слатина за предоставяне на информация относно 

предприетите от общината мерки касаещи обезопасяване на съхраняваните пестициди  в 

склада в с. Драшан, който е  собственост на земеделска кооперация в ликвидация. 

В резултат на контролната дейност и дадените преписания не е допуснато 

замърсяване и увреждане на почвата. 

 

2.3.2 Оценка на състоянието на почвите, мониторинг 

          При извършване на проверки на животновъдни обекти се констатира, че вследствие 

превантивния контрол и стремежа на  по - голяма част от земеделските производители в 

региона да спазват правилата за добри земеделски практики и прилагат програми за 

екологично земеделие при съхранението на торов отпад намаляват замърсяванията от 

такъв тип. 

Въпреки съвместната работа с общините, все още не е решен проблема със 

замърсяването на земите от депонирането на битови отпадъци от населението на 

нерегламентирани места (основно закрити бивши сметища). 

През 2016 г. са извършени проверки на кариери за добив на полезни изкопаеми и на 

цехове за обработка на скалнооблицовъчни материали, като не са констатирани 

замърсявания на почвения слой от добивната и преработваща дейност. Осъществен е 

контрол и по отношение  реализацията на проекти за рекултивация на закрити депа за 

битови отпадъци и на инвестиционни предложения отнасящи се до изграждане на 

животновъдни обекти. 

Съгласно утвърдената програма за почвен мониторинг е извършен: 

- почвен мониторинг I-во ниво на четири пункта от Националната система за почвен 

мониторинг разположени на територията на РИОСВ - Враца – пункт № 61 с. Краводер, 

пункт № 77 с. Челопек, пункт № 79 с. Девене и пункт № 115 с. Галово; 

- почвен мониторинг II- ниво (контрол и опазване на почвите от вкисляване) на два 

пункта от Националната система за почвен мониторинг разположен на територията на 

РИОСВ - Враца - пункт в с. Главаци и пункт в с. Баница.  

Изпитанията са проведени от РЛ - Враца съгласно указанията на Изпълнителната 

агенция по околна среда (ИАОС). Представените до момента резултати показват, че се 

запазва  силно киселата реакция на почвите (рН е в границите от 3,8 до 4,3) но не се 

констатира вредна киселинност – степента на наситеност на почвата с бази е над 92%. 

 

2.3.3 Рекултивации 

През годината са извършени дейности от биологичната рекултивация по следните 

проекти: 

- „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Козлодуй” – ІІ-ра година; 

- „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово” – 

ІІ-ра година; 

- „Рекултивация на старо сметище- гр.Мездра” – І-ва година; 

- „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла 

Слатина” – І-ва година.  
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Проектите за рекултивация на закритите общински депа на четирите общини са 

финансирани от ПУДООС по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и 

Постановление №19 на Министерския съвет от 07.02.2014 г. 

Взето е участие в осем заседания на комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ към Областна 

дирекция „Земеделие” относно промяна предназначението на земеделските земи. 

 

2.3.4 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

Във връзка с осъществяване на контрол по опазване на почвите на територията на 

област Враца през 2016 г. са извършени 92 проверки, от които: 

Извършени са 61 планови проверки в т.ч.: 

- 11 броя комплексни проверки; 

- 10 броя на цехове за обработка на скалнооблицовъчни материали;  

- 16 броя на животновъдни обекти,  

- 9 броя на  складове и площадки с „Б-Б” кубове за съхранение на препарати за 

растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност; 

- 4 броя във връзка с извършена техническа рекултивация на закрити общински сметища; 

- 7 броя във връзка с реализация на инвестиционни предложения за животновъдни 

обекти; 

- на четирима възложители са изпратени писма във връзка с реализация на внесени в 

РИОСВ – Враца инвестиционни предложения; 

За отчетния период са извършени и 35 броя извънредни проверки: 

- 8 броя проверки по сигнали  и жалби  за неправилно депониране и съхранение на торов 

отпад;  

- 10 броя последващ контрол по изпълнение на предписание; 

- 5 броя по писмо на МОСВ относно състоянието на складове и площадки с „Б-Б” кубове 

за съхранение на препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност;  

- 3 броя на складове за съхранение на негодни пестициди в с. Крушовица, с. Попица и с. 

Драшан; 

- 3 броя на животновъдни обекти във връзка с писмо на община Козлодуй; 

- 1 брой във връзка с писмо на кмета на Община Козлодуй;  

- 1 брой във връзка със самосезиране на инспекцията;  

- 2 броя на юридически лица притежаващи концесии за добив на скалнооблицовъчни 

материали във връзка със спазване изискванията на екологичното законодателство; 

- 2 броя във връзка с взети почвени проби по искане на ТД НС – Враца и Районна 

прокуратура – Враца).  

При проверките са дадени общо 9 броя предписания, които са изпълнени в срок.  

През годината са постъпили 14 броя жалби и сигнали. Шест броя са изпратени по 

компетентност до ОДБХ - Враца, Община Криводол, Община Мездра и Община 

Козлодуй. По шест жалби и сигнали са извършени проверки, като по една от тях е дадено 

предписание, а пет са неоснователни. По две от жалбите са извършени съвместни 

проверки с представители на ОДБХ-Враца и Община Мездра. Проблемите отразени в 

жалбите са от компетенциите на двете институции. 

В сравнение с 2015 г. през 2016г. е увеличен броя на планираните и извършени 

проверки свързани с опазване на почвите. Увеличен е броя и на извънредните проверки 

(основно на складове за съхранение на негодни пестициди) но се запазва броя на тези, 

които са свързани с постъпили жалби и сигнали, като по голяма част от тях са от 

компетенциите на други институции (общини и ОДБХ). 
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2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4) 

2.4.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на: 

 Битови отпадъци 

През І-во полугодие на отчетната 2016 г. приоритетно бяха извършвани контролни 

проверки в населените места в чиито регулационни граници попадат повърхностни водни 

обекти и има изградени  отводнителни и дъждовни канали във връзка с изпълнението на 

Заповед на министъра на околната среда и водите. Основната цел на тези проверки е 

превенция и предотвратяване на  замърсяването на речните легла и прилежащите им 

територии с отпадъци и недопускане образуването на нерегламентирани сметища. 

Неколкократното обхождане на населените места от страна на експерти от инспекцията и 

предприетите административно-наказателни действия в предходната година доведе до по-

сериозно отношение и ангажираност на местните власти по отношение опазването 

чистотата на речните корита и прилежащите им територии и опазването на околната 

среда като цяло.  

В предходната година е осъществен текущ коттрол на представителите на местната 

власт по населени места във връзка с прилагането и спазването на Закона за управление 

на отпадъци /ЗУО/ (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни актове 

по отношение генерирани от населението битови отпадъци и тяхното законосъобразно 

управление. Във връзка с констатирани нерегламентирани замърсявания със смесени 

битови отпадъци и дадени предписания за тяхното почистване в периода януари – 

декември са почистени 60 броя нерегламентирани замърсявания в 52 населени места.  

На контролираната от РИОСВ - Враца територия все още няма изградени площадки 

за компостиране на биоразградими отпадъци с изключение производствената площадка 

на разсадника на „БКС-Враца“ ЕООД, на която се депонират и третират генерираните 

зелени отпадъци в град Враца. Анализирайки  предоставена информация от общинските 

администрации, изискана с писмо от страна на инспекцията  се констатира, че голяма 

част от тях са предприели действия за подготовка на проекти за изграждане на площадки 

за компостиране и третиране на биоразградими отпадъци. Основна цел е да имат 

готовност за кандидатстване за финансиране на разработените проекти по конкретни 

мерки от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 - 2020 г. и 

Оперативна програма „Околна среда“, даващи им тази възможност, тъй-като финансовите 

ресурси с които общините разполагат са недостатъчни.  

По отношение изпълнение разпоредбите на  чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО и четирите 

общини, попадащи в обхвата изпълняват своите задължения посредством сключени 

договори с юридически лица, притежаващи необходимите разрешителни документи. 

Населените места с над 10 000 жители, които са задължени да спазват изискванията на  

чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО са градовете Враца, Бяла Слатина, Козлодуй и Мездра. Предстои 

подписването на договор от страна на Община Козлодуй с юридическо лице, 

притежаващо площадка за дейности с отпадъци в гр. Козлодуй, поради прекратяване на 

дейноста на фирмата с която общината имаше сключен договор за поемане на 

задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.   

На контролираната от РИОСВ – Враца територия има изградени и се експлоатират  

две регионални депа за неопасни отпадъци, както следва: 

- Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Враца – Мездра. Депото се експлоатира 

от м. октомври 2000 г. и е предназначено за обезвреждане, чрез депониране на 

генерираните отпадъци  в населените места на общините Враца и Мездра. Оператор на 

инсталацията е дружеството “Екопроект” ООД, гр. Враца, титуляр на комплексно 

разрешително КР №5–Н1/2010 г., актуализирано с Решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013 г. 

През 2016 г. продължава депонирането в Клетка 2.1, която е в експлоатация от 
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м.октомври 2012 г. На площадката на депото от м. март 2014 г. е в експлоатация 

сепарираща инсталация за битови отпадъци, на която се извършва механично отделяне на 

годните за преработка и рециклиране отпадъци от опаковки с цел намаляване 

количеството на отпадъци, предназначени за депониране. Населението на двете общини 

Враца и Мездра е 100 % обхванато от организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 

Изготвен е и внесен  за съгласуване в МОСВ  проект за рекултивация на клетка 1.2., която 

не е в експлоатация от м. октомври 2012 г.  

- Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Оряхово – за общините Оряхово, 

Козлодуй, Бяла Слатина, Хайредин, Мизия и Борован от област Враца и община Кнежа от 

област Плевен. Депото се експлоатира от 20.09.2005 г. и на него се депонират битовите 

отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Хайредин, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй и 

фирми от региона. РДНО - Оряхово притежава ново актуализирано комплексно 

разрешително №249-НО-ИО-А1/2012 г., в което е включена площадката, на която се 

съхраняват 60 броя Б-Б куба с негодни за употреба ПРЗ. На площадката на РДНО - 

Оряхово няма изградена инсталация за сепариране на битовите отпадъци и поради тази 

причина във функциониращата клетка 1 постъпват за депониране и всички отпадъци от 

опаковки, биоразградими и строителни отпадъци с общия поток битови отпадъци.  

Необходимо е да се отбележи, че тези общини са изправени пред сериозен екологичен 

проблем, тъй като капацитета на експлоатираната клетка 1 е изчерпан от средата на м. 

юли 2016 г. Община Оряхово, на чиято територия се намира РДНО е предприела мерки за 

изменение на съществуващото комплексно разрешително с цел увеличаване капацитета 

на количествата отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране в кл. 1. Към 

края на 2016 г. все още не е намерен вариант за финансиране доизграждането на кл. 2 на 

същото депо за неопасни отпадъци. 

- Община Криводол извозва отпадъците си на РДНО - Монтана, което се експлоатира от 

12.01.2006 г. 

- Община Роман /с население 5 933 жители/ е разпределена да депонира отпадъците си на 

Регионалното депо за ТБО – Луковит. До края на м. юни 2016 г. генерираните на 

територията на община Роман битови отпадъци са извозвани и депонирани на общинско 

депо за битови отпадъци, което функционира на основание Заповед №33/04.03.2010 г. на 

Директора на РИОСВ - Враца, с която е възобновена експлоатацията на общинското за 

битови отпадъци до изграждане на  РДНО - Луковит. От 01.07.2016 г. генерираните 

отпадъци на територията на община Роман се извозват за обезвреждане чрез депониране 

до РДНО – Луковит на основани Заповед № 88 от 14.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – 

Враца. Предстои подготовка от страна на община Роман  и съгласуване на Проект за 

рекултивация на  общинско депо за битови отпадъци, находящо се в местността „Вълчов 

дол“.  

През 2016 г. продължават дейностите от биологична рекултивация на бившите 

депа за твърди битови отпадъци в общинските градове Бяла Слатина, Козлодуй, Оряхово 

и Мездра.  

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 7 за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изизсквани при 

депониране на отпадъци, всички общини, като собственици на действащи депа за 

неопасни отпадъци, ежемесечно правят справки за депонираните количества отпадъци по 

общини, както и преведените суми по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. 

 

 Строителни отпадъци 

На територията на област Враца, попадаща в контролните функции на РИОСВ -

Враца функционират  две площадки, на които могат да приемат за депониране 

строителни и инертни отпадъци:  

- площадка за инертни и строителни отпадъци гр. Враца; 

- площадка за строителни отпадъци гр. Мездра. 
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В останалите осем общини от област Враца няма отредени площадки за 

строителни отпадъци и инертни материали. Генерираните такива се ползват за 

подравняване на нарушени терени и рекултивация на бивши депа за твърди битови 

отпадъци.  

До момента на основание постъпили заявления от юридически лица са  издадени 3 

броя регистрационни  документи за извършване на дейности по третиране на строителни 

отпадъци с мобилни инсталации на площадки находящи се в област  Враца. 

Спазват се стриктно разпоредбите на чл. 11 от ЗУО във връзка с внесени в РИОСВ 

– Враца инвестиционни предложения, чиито дейности попадат в разпоредбите на Наредба 

за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали (обн., ДВ, бр. 89/2012 г.) и от страна на експертите от направление УООП се 

поставят условия при които следва да се реализира инвестиционното намерение по 

отношение управление на строителните отпадъци.  

 

 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни 

торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба 

електронно и електрическо оборудване; излезли от употреба моторни превозни 

средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми; 

 

 Отпадъци от опаковки и полимерни торбички 

В контролния обхват на РИОСВ – Враца попадат десет общини, находящи се на 

територията на Област Враца. В девет от тях има изградени системи за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки, като за всяка една е различен процента на обхванатото 

население в зависимост от броя на предоставените цветни контейнери и мястото на 

тяхното позициониране.  

Общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол и Мездра имат сключени 

договори с колективната организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки 

„Екопак България“ АД, гр. София. Разделно събраните отпадъци от горепосочените 

общини се събират и транспортират от “БКО” ООД, гр. София до площадка в гр. Враца на 

която се намира сепарираща инсталация на фирмата. Фирмата е подизпълнител на 

“Екопак България” АД, гр. София, съгласно сключен договор между двете дружества от 

27.11.2013 г. за събиране, транспортиране и сортиране на отпадъци от опаковки. Община 

Оряхово също е сключила договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки с 

„Екопак България“ АД, гр. София. Събирането и транспортирането на разделно 

събраните отпадъци се извършва от “Астон сервиз” ООД, гр. София, която има договор с 

“Екопак България” АД, гр. София. Сортирането по вид и качество на отпадъците от 

опаковки се извършва на площадка в гр. Плевен от “Унитрейд БГ” ООД, гр. Плевен. След 

прекратяване на договора от страна на колективната организация, цветните контейнери са 

изтеглени от община Оряхово през м. март 2016 г. и към момента не се осъществява 

разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината. Съгласно 

заложените в договорите клаузи системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

се състоят от трикомпонентни съоръжения (цветни контейнери – жълт, зелен и син, 

съответно всеки цвят за различните по вид отпадъци от опаковки),  разположени по 

съгласувана схема в общинските центрове.  

В община Борован са предоставени 39 броя цветни контейнери, които са обособени 

в 13 точки на територията на с.Борован и покриват 45,25 % от населението на общината. 

В община Бяла Слатина са разположени 111 броя цветни контейнери в 41 точки на 

територията на гр. Бяла Слатина и процента на покритото население от общината е 45,13 

%. В областния град Враца са обособени 111 точки, състоящи се от 369 броя цветни 

контейнери и покриват 81,08 % от общинското население. На община Криводол са 

предоставени от колективната организация 42 броя цветни контейнери, които са 



38 

 

позиционирани в 10 точки на територията на гр. Криводол и покриват 30,04 % от общия 

брой жители в общината. В община Мездра са обособени 35 точки, състоящи се от 150 

броя трицветни контейнери, които покриват 48,78 % от населението на общината. В 

община Оряхово системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки се състои от 

120 броя цветни контейнери, позиционирани по схема на общината в 40 точки на 

територията на гр. Оряхово. Така организираната система покрива 44,4 % от населението 

на общината. 

Общините Мизия, Козлодуй и Хайредин имат сключени договори за организиране 

на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки с колективната организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД, гр. София. Съгласно 

условията в договорите изградените системи в трите общини са на принципа на 

двуконтейнерен модел, като в една точка са разположени два цветни контейнера тип 

„Иглу“ всеки от които е с вместимост 1700 м³. Контейнерите със зелен цвят са 

предназначени за отпадъци от стъклени опаковки, а жълтите за отпадъци от хартиени, 

пластмасови и метални опаковки. Обслужването на изградените системи за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки е възложено на „Унитрейд 2011“ ООД, гр. София. 

Отпадъците от опаковки се транспортират до площадка на дружеството, находяща се в гр. 

Лом на която е оборудвана с необходимите техника и съоръжения и се извърщва 

механично сортиране по видове на постъпващите отпадъци. В община Мизия са 

предоставени 42 броя контейнери, които са разположени 21 точки във в 5 населени места  

от общината в зависимост от броя на живущите. Съдове за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки няма единствено в населено място с 34 живущи с постоянен адрес в 

него. Изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки покрива 100 % 

от населението на общината. Община Козлодуй е разположила предоставените 110 броя 

от „Булекопак“ АД съдове за разделно събиране на отпадъците в 55 точки в петте 

населени места от общината в зависимост от броя на живущото население във всяко едно 

от тях. Покритието на обслужваното население е 100 %. В община Хайредин са 

обособени 10 точки, състоящи се от 20 цветни контейнери и са разположени в трите (от 

общо 6) по-големи населени места от общината и по този начин процентното 

съотношение на обслужваното население е 73,86 %.  

На този етап община Роман е единствената на територията на област Враца, в която 

няма изградена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки. Община Роман 

е прекратила договора с “Репак” АД, гр. София поради получаване на отказ за издаване 

на разрешение на  “Репак” АД, гр. София (Решение № ООп-ОО-6-00/26.04.2013 г. на 

Министъра на околната среда и водите) по реда на новия ЗУО. От страна на общинската 

администрация са изпратени писма до организациите, притежаващи необходимите 

разрешителни документи за съдействие за организиране на разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на общината, но до този момент няма отговор от 

нито една от колективните организации.  

През отчетната 2016 г. са извършени 43 броя планови проверки, 20 броя извънредни 

проверки на обекти, които се явяват производители и вносители на опаковани стоки по 

отношение спазването и прилагането разпоредбите и по отношение на чл. 13, ал. 1 и чл. 

14 от ЗУО и заплащането на дължимата по чл. 59 от ЗУО продуктова такса. За 

констатираните нарушения са дадени 13 броя предписания за  представяне на вътрешно - 

фирмена спецификация, месечни справки - декларации за пуснатите на пазара опаковани 

стоки, платежни документи и договор с колективна организация.  

Във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05-08-3214/ 14.07.2016 г. са извършени 7 

броя извънредни проверки на обекти, чиято дейност е свързана с пускане на пазара на 

опаковани стоки и заплащане на продуктова такса към Колективна организация.  

На територията на област Враца, попадаща в контролните функции на РИОСВ-

Враца няма производители и вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално по 

Наредбите за масово разпространени отпадъци. 
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 Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ 

На територията на област Враца следните фирми притежават резрешение по чл. 67 

от ЗУО за събиране и съхраняване на акумулаторен скрап: ”Косаня” ЕАД, гр. Мизия, 

която има площадки в градовете Бяла Слатина, Враца, Мизия и Оряхово;  “Пировски” 

ООД, гр. Мизия; “Хефти Металс” ЕООД, гр. Мездра; “ВИН” ООД, гр. Враца;  “Гео-метал 

трейд” ЕООД, гр. София (площадка за дейности с отпадъци гр. Враца);  “Металком 

инвест” ЕООД, гр. Враца; “Метал транс 2005” ЕООД, гр. Враца; „Рестийл” ЕООД, гр. 

София (площадка за дейности с отпадъци гр. Враца). Съгласно разпоредбите на  чл. 72, 

ал. 2 от ЗУО по-горе изброените обекти подлежат на ежегоден контрол от страна на 

РИОСВ. Осъществен е контрол в съответствие с изискванията на екологичното 

законодателство по отношение на водене на отчетност, съхранение на НУБА, третиране и 

транспортиране на НУБА. Констатациите от проверките са следните:  

- водят се отчетни книги за количеството приети, третирани и предадени негодни за 

употреба батерии и акумулатори;  

- налична е необходимата документация за произход на приетите на дадената площадка 

НУБА;  

- НУБА се събират и съхраняват в съответствие с екологичното законодателство;  

- попълвани са съответните идентификационни документи за превоз на опасни отпадъци. 

Негодните за употреба батерии и акумулатори се предават предимно на “Монбат” АД, гр. 

Монтана и “КЦМ” АД, гр. Пловдив за рециклиране. При направените през годината 

проверки на обектите не са констатирани нарушения. 

Общините Бяла Слатина, Враца и Мездра имат сключени договори с фирми, 

притежаващи необходимите разрешителни документи за приемане на генерираните от 

домакинствата НУБА, ИУЕЕО и др. видове отпадъци. В останалите общини НУБА, 

ИУЕЕО, ИУМПС и МРО се събират от фирми притежаващи разрешение за тази дейност.   

 

 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ 

На контролираната от РИОСВ – Враца територия на ИУЕЕО се събира и съхранява 

от фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО.  В региона площадки за събиране 

на ИУЕЕО притежават: ”Косаня” ЕАД, гр. Мизия (площадки в градовете Бяла Слатина, 

Враца и Мизия);  “Пировски” ООД, гр. Мизия; “Хефти Металс” ЕООД, гр. Мездра; 

“Метал транс 2005” ЕООД, гр. Враца; „Рестийл” ЕООД, гр. София (площадка за дейности 

с отпадъци гр. Враца);. Не са констатирани нарушения при събирането и съхранението на 

ИУЕЕО на проверените обекти през отчетната 2016 г. 

  

  Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ 

В региона събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС се извършва на 

площадките на следните фирми: ”Косаня” ЕАД, гр. Мизия (площадки в градовете Бяла 

Слатина, Враца и Мизия); “Пировски” ООД, гр. Мизия;  “Металком инвест” ЕООД,  гр. 

Враца; “Метал транс 2005” ЕООД, гр. Враца; „ЛМ - 21“ ЕООД, гр. Враца (на площадката 

се извършва само временно съхранение на ИУМПС); „Рестийл” ЕООД, гр. София  с 

площадка в  гр. Враца; „Арап 2013“ ЕООД, гр. Враца; „Скорпион - 95“ ЕООД, гр .Враца; 

„Мени Груп“ ЕООД, гр. Враца; „Феникс Норд БГ“ ЕООД, гр. София с площадка в гр. 

Оряхово; „Деница 02“ ЕООД, гр. Бяла Слатина; “Хефти Металс” ЕООД, гр. София с 

площадка в гр. Мездра; ЕТ “Цвети - Г. Петров - 2007” в гр. Мездра, “Ланд Метал” ЕООД 

с площадка в с. Зверино и ЕТ „Христо Христов – Цвети – 2008“ в с. Борован.   

През 2016 г. във връзка с постъпили жалби и сигнали в РИОСВ – Враца, писмо на 

ОД на МВР – Враца и самосезиране на инспекцията  относно нерегламентирано 

съхранение и разкомплектоване на ИУМПС са извършени 6 броя проверки на физически 

лица За констатираните нарушения са дадени предписания за почистване на терена от 

ИУМПС и преустановяване събирането и съхраняването на ИУМПС, и са съставени 
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АУАН. Извършван е последяващ контрол относно изпълнението на дадените 

предписания.  

През отчетната 2016 г. са издадени 3 броя разрешителни документа за дейности с 

ИУМПС на „Петко Карашлийски“ ЕООД, с. Брусен, общ. Мездра, „Рестийл“ ЕООД, 

площадка за дейности с отпадъци гр. Враца, „Исо 09“ ЕООД, местност „Занкиното“, 

землището на гр. Враца.  

 

  Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

През 2016 г. са проверени 18 обекта, във връзка с контрол по Наредбата за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, при които не са констатирани 

нарушения. На територията на проверените обекти има обособени и обозначени зони, в 

които са поставени съдове за временно съхранение на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти. Съдовете за временно съхранение са обозначени с надписи, указващи 

тяхното предназначение и се водят отчетни книги за образувани отпадни продукти. 

Предоставяни са Договори за предаване на отработени масла с лица и организации, 

притежаващи съответният документ по чл. 35 от ЗУО, както и идентификационни 

документи за предадени количества отработени масла и отпадни нефтопродукти. В шест 

от обектите поради отсъствие на отговорните длъжности лица в момента на проверката не 

са представени отчетни книги, за което са дадени предписания на управителите на 

фирмите за представяне в седем дневен срок в РИОСВ – Враца на отчетни книги 

/Приложение № 1 към чл. 7, т.1/. Дадените предписания са изпълнени в указаният срок.  В 

останалите 12 обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.   

Събраните количества се предават на “Лубрика – екологични дейности“ ООД,    гр. 

Русе; “Валд 95” ЕООД, гр. Русе; „Омникар - БГ” ЕООД, гр. Пловдив; „Мимо 

Корпорейшън“ ООД, гр. София; „ПАМ 555“ ЕООД, гр. София; „Арониада – Агро“ ЕООД, 

гр. Две могили, обл. Русе; „Анди“ ООД, гр. Враца  и др. за последващо третиране и 

оползотворяване. За събиране и транспорт на отработени масла в региона разрешение по 

чл. 67 от ЗУО притежава “Анди” ООД, гр. Враца. Инсталация за обезводняване на 

отпадъчни нефтопродукти притежава фирмата “АСК БУЛ” ООД, гр. Мездра, 

притежаваща разрешение за тази дейност. 

 

   Излезли от употреба гуми (ИУГ) 

В периода м. януари – м. декември 2016 г. са извършени проверки на обекти, в 

които се  извършва монтаж и демонтаж на гуми на МПС. По време на проверките се 

констатира, че всички обекти имат обособени площадки за временно съхранение на 

излезлите от употреба гуми на МПС.  Констатации от проверките са, че в по-голяма част 

от тях се извършва монтаж на гуми предоставени от клиентите, като демонтираните също 

се връщат на тях. Излезлите от употреба гуми се предават предимно за изгаряне в пещите 

на “Холсим (България)” АД. Издадени са 4 броя регистрационни документи за събиране и 

транспорт на ИУГ на „В 5555“ ЕООД, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, СД „Балмекс – 

Тончев и Сие“, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, „Борисов Транс 14“ ЕООД, гр. Бяла 

Слатина, „Джиосайкъл България“ ЕООД, с. Бели Извор, общ. Враца.  

 

   Производствени отпадъци 

През отчетната 2016 г. е извършван текущ контрол по одобреният годишен план за 

контролна дейност на РИОСВ - Враца на обектите в региона по отношение управление на 

дейностите с производствени и опасни отпадъци. Фирмите, при чиято дейност се 

образуват производствени и опасни отпадъци на територията на РИОСВ - Враца имат 

обособени площадки за разделното им събиране и тяхното временно съхранение, водят 

отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и имат сключени договори с 

лицензирани фирми за тяхното предаване. При констатирани несъответствия с 



41 

 

екологичното законодателство са давани предписания, за изпълнението на които е 

извършван последваш контрол. 

В предходната година са извършвани контролни проверки и на болнични заведения 

и медицински центрове. При проверките се констатира, че генерираните болнични 

отпадъци от дейността на лечебните заведения в региона се съхраняват съгласно 

разпоредбите на Наредба №1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и 

третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Предават за 

транспортиране на лицензирани фирми, съгласно сключени договори, като за всяка 

пратка се изготвя идентификационен документ за транспорт на опасни отпадъци. 

Здравните заведения в региона предават генерираните болнични отпадъци от дейността 

си на основание сключени договори с фирмите “Евро стандарт” ЕООД, гр. Мездра, 

“Търговска лига – НАЦ”, АД, гр. София, „Дезинфекционна станция Рококо 105” ЕООД, 

гр. Враца и др. за транспорт на болнични отпадъци. В зависимост от договореностите, 

фирмите превозващи болнични отпадъци ги предават на "МЛ - България" АД, гр. 

Пазарджик за физико-химично третиране на отпадъци с код 18 01 03* и 18 01 01, на "Еко 

Трейд България" ООД и до инсинератор  на Александровска болница за обезвреждане. На 

територията на област Враца няма инсталации за третиране на болнични отпадъци.  

В област Враца функционират четири пречиствателни станции за отпадни води – 

ПСОВ – Враца, ПСОВ – Бяла Слатина, ПСОВ – Козлодуй и ПСОВ – Мездра. Влагане на 

утайки от ПСОВ за нуждите на земеделието не се извършва. Количеството натрупаната 

изсушена утайка от пречиствателните станции в град Враца и Мездра се ползва за 

запръстяване на работните хоризонти на РДНО Враца – Мездра и за рекултивация на 

хвостохранилище „Елисейна“ (от ПСОВ – Враца). Утайки от пречиствателните 

съоръжения се съхраняват на изсушителните полета на ПСОВ.  

Отчита се като значителен проблем депонирането на голяма част от 

производствените отпадъци на регионални депа за неопасни отпадъци, което неминуемо 

води до тяхното по-бързото изчерпване на предвиденият капацитет и намаляване на 

експлоатационният период. Съществуват проблеми, свързани с управлението на 

производствените и опасни отпадъци във връзка с липсата на съоръжения за третиране на 

някои видове отпадъци и липсата на център за обезвреждане на опасни отпадъци на 

територията на страната.  

Анализът от извършената дейност показва, че се е увеличил броят на лицата, 

привели дейността си в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. Особено внимание при проверките е отделяно на правилния 

начин на съхранение на образуваните производствени и опасни отпадъци, както и 

воденето на отчетност, с цел проследяване движението на отпадъците от мястото на 

образуването им до тяхното оползотворяване или обезвреждане. Изисквани са договори 

за приемане и предаване на отпадъците съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 1 на ЗУО с цел 

предотвратяване на нерегламентираното им третиране, водещо до замърсяване на 

компонентите на околната среда и застрашаващо здравето на населението. 

 

  Съоръжения за третиране на отпадъци 

В предходната годината е извършен текущ контрол от страна на инспекцията на 

всички инсталации за оползотворяване на отпадъци на територията на област Враца. 

Основните потоци отпадъци, които се оползотворяват са отпадъци от метали и пластмаса. 

Лицата, извършващи тези дейности, притежават разрешение по чл. 67 от ЗУО и/или 

регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО.  

На територията на областта дейности по преработка и оползотворяване на отпадъци 

от черни метали извършват следните дружества: “Центромет” АД, гр. Враца, “Враца - 

Старт” АД, гр. Враца,“Кастех - БГ” ЕООД, гр. Враца, “Вега 03” ЕООД, гр. Враца. В 

производствената дейност на тези дружества се използват като суровина отпадъчни 
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метали, които се претопяват в индукционни пещи за производството на метални изделия, 

заготовки и елементи, намиращи приложение в леката и тежката промишленост. 

Преработка на пластмасови отпадъци в региона се извършва от: „Костов пласт“ 

ЕООД, гр. Враца, “Вария” ООД,   гр. Роман, “Втори юни” АД, гр. Враца, “Еко Ре” ООД, 

гр. Нови Искър /площадка гр. Мизия/ и СД „Тостор – Орловски, Орловска”, гр. Враца.  

При извършените проверки през годината на дружествата извършващи дейности по 

преработка и оползотворяване на отпадъци не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство.  

Основен проблем при работата на  инсталациите и съоръженията за третиране на 

отпадъци е управлението на отпадъците, които се генерират от дейността и последващото 

им предаването на фирми с цел оползотворяване/обезвреждане. Все още фирмите срещат 

затруднения при прилагане на йерархията при управление на отпадъците съгласно чл.6, 

ал.1 от ЗУО, а именно: предотвратяване на образуването им, подготовка за повторна 

употреба, рециклиране, друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване 

на енергия, и на последно място - обезвреждане. 

Икономическата стагнация и липсата на инвестиции в северозападният регион, 

където попада и област Враца са причините поради които една част от дружествата са 

преустановили дейност, а друга част работят със силно намален капацитет или само при 

наличието на поръчки. 

 

 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци 

Във връзка спазването разпоредбите на чл. 72, ал. 2 от ЗУО и изпълнение плана за 

контролна дейност на РИОСВ - Враца за 2016 г., е осъществяван контрол по условията на 

издадените разрешителни за дейности с отпадъци за тяхното съответствие с екологичното 

законодателство. 

Извършени са проверки на всички обекти с издадени разрешения и регистрационни 

документи по ЗУО на територията на област Враца относно състоянието и правилната 

експлоатация на площадки за съхранение на отпадъци и на съоръжения и инсталации за 

предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

При проверките е извършван контрол относно вида и количествата на събираните на 

площадките отпадъци, воденето на отчетност на отпадъците, съответствието на 

извършваните дейности с издаденото разрешително, както и за наличието на всички 

изискуеми документи за тяхното последващо движение за преработка или обезвреждане. 

В резултат на извършените проверки и констатирани нарушения на обектите са дадени:  5 

броя предписания за обособяване на ясно разграничени зони за разделно събиране на 

отпадъци, обозначени със съответния код и наименование на отпадъка; 1 брой за 

подаване на Заявление за издаване на регистрационен документ за третиране на 

отпадъци; 1 брой за подаване на Заявление за изменение на регистрационен документ за 

третиране на отпадъци; 1 брой за преместване на балирани пластмасови отпадъци и 

ИУМПС на обособена площадка; 16 броя предписания за предоставяне в седемдневен 

срок на отчетни книги, договори за предаване на отпадъци и др. документи в РИОСВ-

Враца. Извършени са последващи проверки относно изпълнението на дадените 

предписания. Наблюдава се трайна тенденция за намаляване броя оператори, които не 

спазват условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци.  

През  отчетната година са издадени 3 броя Разрешение за дейности с отпадъци по 

чл. 67 от ЗУО, 5 броя Решения за изменение и допълнение на Разрешения за дейности по 

третиране на отпадъци, 5 броя Решения за прекратяване действието на  Разрешение за 

дейности с отпадъци издадени по чл. 67 от ЗУО, 5 броя Регистрационни документи за 

дейности по третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 18 броя Регистрационни документи 

за извършване на дейности по събиране и транспорт на отпадъци; 11 броя Решения за 

изменение и допълнение на Регистрационни документи за дейности по събиране и 

транспорт на отпадъци; 2 броя Решение за изменение и допълнение на Регистрационен 
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документ за дейности по третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО; 2 броя Решения за 

прекратяване на Регистрационен документ за дейности  по третиране на отпадъци, 2 броя 

Решение за прекратяване на Регистрационен документ за дейности по събиране и 

транспорт на отпадъци и 1 брой Решение за отказ за изменение и допълнение на 

Регистрационен документ за дейности по събиране и транспорт на отпадъци.  

През годината са извършени  3 броя проверки по заявления за издаване на разрешения за 

дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО, 6 броя във връзка с подадени заявления за 

прекартяване на разрешително за дейности с отпадъци.  

 

  Контрол на търговци и брокери на отпадъци 

Съгласно предоставената информация в Публичен регистър на лицата, извършващи 

дейности като търговци или брокери на отпадъци по ЗУО на територията на обл. Враца 

шест юридически лица имат регистрация като такива. Като търговци и брокери са 

регистрирани следните фирми: „Спринт Метал“ ООД, гр. Враца; „Васи“ ЕООД, гр. 

Враца; „Агро Стрит 14“ ЕООД, с. Ракево, общ. Криводол и „Био Агро“ ЕООД, с. Ракево, 

общ. Криводол. Регистрация като търговци имат следните юридически лица: „Андонов“ 

ООД, гр. Враца;, гр. Враца и „Мотор“ АД, гр. Враца.  През 2016 г. не е извършван 

контрол на търговци и брокери на отпадъци. 

 

 Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно 

превози на отпадъци 

На контролираната от РИОСВ - Враца територия попада ГКПП ферибот Оряхово. 

През изминалата 2016 година не са съставяни АУАН за незаконен превоз на отпадъци от 

ГПУ - Козлодуй, в чиято зона на отговорност е ГКПП ферибот Оряхово. Не са 

постъпвали сигнали и не са извършвани проверки от РИОСВ - Враца относно незаконен 

трансграничен превоз на отпадъци на ГКПП ферибот Оряхово през 2016 г. 

 

2.4.2. Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по 

регистрирани жалби/ сигнали. 

Планът за контролна дейност в Направление „Управление на отпадъците“ е 

изпълнен на 99,2 %. Не са извършени проверки на два обекта с преустановена 

производствена дейност през годината. Извършени са проверки на фирми притежаващи 

разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, на кметове на общини, 

кметове и кметски наместници относно спазване разпоредбите на ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове в населените места при управлението на битови и строителни 

отпадъци, на юридически лица във връзка с прилагането на Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и на обекти, 

чиято дейност е свързана с пускане на опаковани стоки на пазара. Извършени са също 8  

броя проверки по условия на Комплексни разрешителни; 95 броя комплексни проверки 

(вкл. и на фирми притежаващи разрешения и регистрационни документи за дейности с 

отпадъци) и 17 броя проверки на фирми, чиято дейност е свързана с образуване на 

производствени и опасни отпадъци, включително и на болнични заведения, медицински 

центрове  и здравни отделения.  

През отчетната година са извършени 205 броя извънредни  проверки, в т.ч.: 

 - 35 броя във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите за почистване 

и последващ контрол на чистотата на речните корита и прилежащите им територии в 

регулационните граници на населените места; 

- 15 броя във връзка с постъпили жалби и сигнали; 

- 5 броя по писмо на ОД МВР - Враца; 

- 1 брой по писмо на МОСВ за извършване на съвместни проверки с участието на 

представители на ТД на НАП, РИОСВ и сектор „Противодействие на икономическата 

престъпност“ към ОД МВР; 
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- 1 брой по писмо на Областна администрация – Враца; 

- 2 броя по подадено уведомление (Приложение № 7 към чл. 21 от Наредба № 2 от 

23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66/08.08.2014 г.)) за 

преустановяване образуването на производствени отпадъци; 

- 10 броя по изпълнение на дадени предписания на общините чиято територия попада в 

контролните функции на РИОСВ – Враца във връзка с изпълнение разпоредбите на писмо 

на МОСВ с изх. № 05-08-1272/09.03.2016 г. относно предприемане на ефективни действия 

за почистване на пътни отбивки, канавки и прилежащите на пътя терени и разполагане на 

съдове за събиране на отпадъци от пътните съоръжения и транспортирането им до 

съоръжения за тяхното третиране; 

- 1 брой във връзка с постъпили документи в РИОСВ – Враца от юридическо лице  

относно заплатена продуктова такса за пуснати на пазара опаковки; 

- 2 броя във връзка с писмо на РИОСВ – Враца относно постъпила жалба и уточняване на 

констатирани факти при извършена извънредна проверка; 

- 7 броя във връзка с писмо на МОСВ относно проверка на обекти, чиято дейност е 

свързана с пускане на пазара на опаковани стоки и заплащане на продуктова такса; 

- 1 брой във връзка с препратен сигнал от МОСВ; 

- 1 брой във връзка с направени констатации от извършена извънредна проверка по 

постъпила жалба в инспекцията; 

- 7 броя самосезиране на инспекцията;  

-  3 броя по заявления за издаване на разрешения по чл.67 от ЗУО;  

- 6 броя във връзка с подадено заявление за прекартяване на разрешително за дейности с 

отпадъци; 

- 108 броя проверки по изпълнение на дадени предписания. 

Във връзка с направените констатации по време на проверките са  дадени 140 броя 

предписания, в т.ч.:  

- 23 броя за почистване на замърсени терени с битови и строителни отпадъци, растителен 

и торов отпад; 

- 10 броя на общините в област Враца за предприемане на мерки за почистване на речните 

корита в населените места от нерегламентирани замърсявания с отпадъци; 

- 6 броя за предприемане на мерки за недопускане повторно замърсяване с битови 

отпадъци; 

- 1 брой за поставяне на указателни табели, забраняващи изхвърлянето на битови 

отпадъци; 

- 5 броя за обособяване на ясно разграничени зони за разделно събиране на отпадъци, 

обозначени със съответния код и наименование на отпадъка; 

- 6 броя за преустановяване на нерегламентирани дейности по временно съхранение и 

разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); 

- 6 броя за предаване на наличните ИУМПС и части от разкомплектоване на ИУМПС на 

лицензирани фирми; 

- 1 брой за представяне на Регистрационен документ и отчетни книги за транспортиране 

на отпадъци; 

- 1 брой за подаване на Заявление за издаване на регистрационен документ за третиране 

на отпадъци; 

- 1 брой за подаване на Заявление за изменение на регистрационен документ за третиране 

на отпадъци; 

- 1 брой за преместване на балирани пластмасови отпадъци и ИУМПС на обособена 

площадка; 

-  2 броя за предоставяне на информация и документация; 

- 1 брой за незабавно предприемане на всички приложими мерки за контрол и улавяне на 

замърсители; 
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- 1 брой за информиране на инспекцията за причините за допуснатото замърсяване и 

предприетите от оператора мерки; 

- 1 брой за преместване на ИУМПС от сервитутната зона на улица; 

- 11 броя предписания с писма до  Областно пътно управление и общините от област 

Враца за предприемане на ефективни действия за почистване на пътни отбивки, канавки и 

прилежащите на пътя терени от Областна пътна мрежа; 

- 1 брой за предоставяне на договор с лицензирана фирма за предаване на отпадъци;  

- 14 броя за представяне на вътрешно-фирмена спецификация, месечни справки-

декларации за пуснатите на пазара опаковани стоки, платежни документи и договор с 

колективна организация; 

- 28 броя за представяне в РИОСВ - Враца на отчетни книги, работни листи за 

класификация и договор с лицензирана фирма за изкупуване на отпадъци; 

Изпълнени са всички дадени предписания до края на м. декември 2016 г. с 

изключение на предписанията с постоянен срок на действие.  

За констатирани нарушения през 2016 г. са издадени 14 броя АУАН на кметове на 

общини и населени места, юридически и физически лица. 

На основание чл. 9, ал. 2 от Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене 

на публични регистри през отчетната година са заверени 89 броя отчетни книги за 

отпадъци на 43 юридически лица от региона. 

Във връзка със спазване разпоредбите на Наредба №2 от 23.07.2014 г. за 

класификация на отпадъците (Наредбата) са заверени 53 броя работни листа за 

класификация на отпадъците на 26 юридически лица и 1 брой работен лист за 

прекратяване образуването на определен вид производствен отпадък.. 

Съгласно разпоредбите на чл. 69, ал. 6 от ЗУО, от страна на фирмите извършващи 

дейности с ОЧЦМ на контролираната от РИОСВ - Враца територия са внесени:  

-  10 броя подновени Банкови гаранции, от които 5 броя в размер по 25 000 лв. за 

разрешения за дейности с ОЧЦМ и 5 броя в размер по 5 000 лв. за площадки на които се 

извършват дейности с ОЧЦМ; 

- 6 броя подновени Банкови гаранции (БГ), от които 1 БГ в общ размер на 45 000 лв., 

включваща 25 000 лв. за разрешително за дейности с отпадъци и по 5 000 лв. за четири 

броя площадки на които се извършват дейности по третиране на ОЧЦМ, 1 БГ в общ 

размер на 30 000 лв. от които 25 000 лв. за разрешително за дейности с отпадъци и 5 000 

лв. за площадка на която се извършват дейности с ОЧЦМ; 

- 28 броя продължения на Банкови гаранции за извършване на дейности с  ОЧЦМ, от 

които 14 броя в размер на 25 000 лв. за продължаване срока на действие на Банковите 

гаранции за разрешения за дейности с ОЧЦМ и 14 броя в размер на 5 000 лв. за 

продължаване срока на действие на Банковите гаранции за площадки на които се 

извършват дейности с ОЧЦМ, във връзка с разпоредбите на чл. 69, ал. 6 от ЗУО; 

Във връзка с внесени подновени Банкови гаранции са освободени 8 броя Банкови 

гаранции на финансовите институции, които са ги издали. Във връзка с промяна на 

обслужващата банка на юридическо лице, притежаващо площадка за дейности с ОЧЦМ на 

контролираната от РИОСВ - Враца територия и внесени нови Банкови гаранции са 

освободени 2 броя Банкови гаранции, от които 1 брой в размер на 25 000 лв. и 1 брой в 

размер на 5 000 лв. 

През отчетния период са освободени 3 броя Банкови гаранция в размер на   25 000 

лв. за разрешителни за дейности с отпадъци и 4 броя банкови гаранции в размер на 5 000 

лв. за площадки на която се извършват дейности с отпадъци поради влезли в сила 

Решения за прекратяване на дейността на юридическите лица. 

Изготвени са 3 броя Становища относно предоставени в РИОСВ – Враца  доклади 

от основно охарактеризиране на отпадъци.      

През  2016 г.  експерти от направлението са взели участие в: 
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- работна среща с кмета на общ. Мездра и представители на общинската администрация; 

-  съвместни проверки с РУ и ОД „МВР”- Враца, РУ МВР – Оряхово, РУ МВР – Мездра,  

ГД “НП“ София, НАП София, В.Търново, Инспекция по труда  - проверки на автоморги, 

автокъщи, автосервизи, складове и т.н. с цел превенция и предотвратяване на 

икономическа престъпност; 

- работна среща с кмета на общ. Козлодуй и представители на общинската администрация; 

- работна среща в МОСВ във връзка с оформяне на Доклад до министъра на околната 

среда и водите относно изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО от общините; 

-  съвместни проверки с ОД МВР – Враца; 

- съвместна проверка с представители на ДА „Национална сигурност“ и Агенция 

„Митници с цел превенция и предотвратяване на икономическа престъпност; 

- обучение организирано от ИАОС във връзка с внедряване на Национална 

информационна система по отпадъците в структурите на МОСВ, ИАОС и РИОСВ и в 

тридневен семинар  организиран от дирекция УООП в МОСВ на който са дискутирани 

следните теми: „Извършване на контрол по прилагане на изискванията на ЗУО и 

подзаконовата нормативна база и уеднакняване на прилагането им“, „Превоз на опасни 

товари с всички видове транспортни средства“ и др.; 

- във връзка с отразяване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците /ЕСНО/ 

експерти от направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ участваха в 

мероприятие в Целодневна детска градина в гр. Мездра и в Средно общо образователно 

училище в с. Зверино. 

Взето е участие във всички организирани през отчетния период Общи събрания на 

Регионалните сдружения за управление на отпадъците на контролираната от РИОСВ – 

Враца територия. 

През периода са изготвени: 

- 34 броя писма, справки и становища до МОСВ и ИАОС;  

- 7 доклади във връзка с разпоредби на МОСВ; 

- 9 броя решения във връзка с ползване на събрани финансови средства от банковата 

сметка по чл. 22 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци    (обн. ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.); 

- 196 броя преписки до физически, юридически лица и институции; 

- 29 броя писма във връзка с  постъпили жалби и сигнали; 

- 1 брой Заповед за прекратяване експлоатацията на Общинско депо за битови отпадъци 

гр. Роман; 

- 8 броя предложения за наказателни постановления по съставени АУАН. 

През 2016 г. са постъпили 16 жалби и сигнали, от които 3 броя са  изпратени по 

компетентност до Община Хайредин, Кметство с. Девене, Община Мездра и 3 броя са 

неоснователни. От направените констатации по време на проверките по десет от 

постъпилите в инспекцията жалби и сигнали са дадени предписания и са извършени 

проверки по последващ контрол относно тяхното навременно изпълнение.  

 

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) (Приложение 

№5) 

 

2.5.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, 

ЗБР, ЗЛР и ЗГМО. Резултати 

 

 Биологично разнообразие 

По отношение опазване на биологичното разнообразие през 2016 г. във връзка с 

осъществяване на превантивен, текущ и последваш контрол са извършени 78 броя 

проверки на обекти, от които 40 броя планови и 38 броя извънредни и е съставен един 
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АУАН. Извършените проверки са по спазване изкискванията на Закона за биологичното 

разнообразие и наредбите към него. 

Извънредните проверки са във връзка със сигнали за продажба на забранени за 

притежаване видове; укрепване на щъркелови гнезда; защитени видове птици, открити в 

безпомощно състояние; увредени вековни дървета; новооткрити обекти, без подадено 

уведомление; контрол по разрешително за изключение на забраните предвидени в чл. 38, 

ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, а именно за улавяне и 

обезпокояване на белоглави лешояди; размножени видове от приложение В на Регламент 

338/97ЕС.  

Проверени са 18 пункта за изкупуване на охлюви, заложени в Плана за контролната 

дейност при проверките, на които не е установено изкупуване на маломерни охлюви и са 

оборудвани съгласно изискванията.  

Броят на разкритите пунктове е по-малък в сравнение с предходната година. В 

законоустановения срок 1 май са приети уведомления за организирането на 22 пункта за 

изкупуване на охлюви на територията на областта. Всички собственици на пунктове са 

декларирали, че разполагат с необходимото оборудване и са уведомени за изискванията, 

на които трябва да отговарят пунктовете. 

Съгласно графика за контролната дейност са извършени проверки на пунктове за 

изкупуване на охлюви в общините Враца, Мездра, Бяла Слатина, Криводол, Мизия, 

Оряхово и Борован. При извършваните проверки в населените места е установено 

изкупуване на охлюви с цел търговия от физическото лице в с. Рогозен без да уведоми 

РИОСВ – Враца за местонахождението и отговорника на пункта. За констатираното 

нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение и издадено 

наказателно постановление с глоба в размер на 100 лв. 

Във връзка с актуализиране регистъра на вековните и забележителни дървета са 

извършени 19 проверки на състоянието, наличие на природозащитен знак и засечени GPS 

координати и една извънредна проверка във връзка със сигнал за изсъхнали клони на 

едно от вековните дървета, намиращи се на път Е 79. 

Извършени са планови проверки на три зоомагазина на територията на гр. Враца и 

Козлодуй в които не са констатирани нарушения.  

Пет от извънредните проверки са във връзка с подадени заявления за регистрация на 

папагали - видове, включени в Регламент ЕО №338/97. При проверките се установи, че 

птиците са маркирани със затворен пръстен и родителските двойки притежават 

регистрационни карти. 

Издадени са 23 регистрационни карти на видове, включени в приложение В от 

Регламент 338/97 на Съвета, относно защитата на видовете от дивата фауна и флора, чрез 

регулиране на търговията с тях и две регистрационни карти на животински видове по 

Закона за защита на животните. 

Най-голяма част от извънредните проверки 21 броя е във връзка със сигнали за 

намерени в безпомощно състояние защитени видове птици. При всички сигнали са 

извършени проверки на място, оказана е първа помощ на птиците и са изпратени за 

лечение в спасителен център. 

 

 Мониторинг на биологичното разнообразие 

За да се регистрира състоянието и установят измененията в биологичното 

разнообразие и във връзка с Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие РИОСВ – Враца изпълнява мониторингови дейности на птици и взима 

участие в масирания мониторинг на кафява мечка. 

В сравнение с предходната година през 2016г. бяха регистрирани значително по- 

малко зимуващи водолюбиви птици в района на водоемите подлежащи на мониторинг от 

РИОСВ – Враца.  
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През януари експерти от РИОСВ – Враца, съвместно с представители на Българско 

дружество за защита на птиците, взеха участие в 40-то среднозимно преброяване на 

зимуващите водолюбиви птици. Експертите извършиха наблюдение на яз.”Дъбника”, гр. 

Враца, р. Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до с. Чомаковци, общ. Червен 

бряг, р. Огоста в участъка от с. Ерден, общ. Бойчиновци до с. Хърлец, общ. Козлодуй и р. 

Дунав в участъка от с. Горни Цибър, общ. Вълчедръм до с. Долни Вадин, общ. Оряхово. 

При преброяването бяха наблюдавани зеленоглави патици, лиски, корморани, малък 

гмурец, сива и бяла чапла, лебеди и др. Поради високите температури за средата на 

януари, не бе установена концентрация на водолюбиви птици в определен водоем от 

обходените места.  

Експерти от инспекцията взеха участие в мониторинг на кафява мечка на 

територията на Западни Родопи, като обходиха общо осем маршрута. 

 

 Лечебни растения 

През 2016г. във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последваш 

контрол по Закона за лечебните растения и наредбите към него са извършени 45 броя 

проверки на обекти, от които 38 броя планови и 7 броя извънредни проверки. Съставени 

са 5 АУАН и е дадени 2 предписания. Извършен е последваш контрол на 2 от обектите. 

Запазва се тенденцията към подобрение в работата на пунктовете по отношение на 

наличие на позволителни за изкупуваните билки, както и редовно водене на книгата за 

изкупени, реализирани и налични количества билки и култивирано отглеждане на 

забранени за събиране лечебни растения. Наблюдава се окрупняване дейността на 

пунктовете, за да могат да спазят изискванията за извършване на изкупуването и 

увеличаване броя на временните пунктове. През годината са проверени 25 

билкозаготвители, подали уведомления в РИОСВ – Враца за организирането на пунктове 

за изкупуване и заложени в Плана за контролната дейност. На два от пунктовете са 

направени предписания за представяне на част от документацията в седем дневен срок. 

Извършен е последващ контрол и предписанията са изпълнени в срок.  

Направена е eдна извънредна проверка на билкозаготвителен пункт във връзка със 

статия във вестник “Конкурент”. При проверката се установи, че физическо лице е 

организирало билкозаготвителен пункт и извършва изкупуване на билки без да уведоми 

РИОСВ – Враца преди започване на дейността. За констатираното нарушение е съставен 

акт за установяване на административно нарушение.  

Относно контрол по издадени позволителни за ползване на лечебни растения от 

естествени находища са извършени 13 броя проверки на общини и Държавни горски 

стопанства. 

Увеличава се интереса на билкозаготвителите към лечебните растения, поставени 

под специален режим на опазване и ползване и разрешени за събиране от естествените им 

находища на територията на РИОСВ – Враца. Съгласно Закона за лечебните растения в 

РИОСВ – Враца се събра комисия с представители на общините държавни горски 

стопанства и РДГ – Берковица за разпределение на отпуснатите квоти от лечебни 

растения. За участие в разпределението бяха подадени заявления от шестима 

билкозаготвители. Отпуснатите количества билки са разпределени между всички подали 

заявления.  

При извършване на планови проверки са констатирани шест нарушения на 

специалния режим от билкосъбирачи. Извънредните проверки са извършени по повод 

сигнал получен на дежурния телефон на РИОСВ – Враца за събиране на стрък ранилист в 

района на “Учителски колонии” в ПП “Врачански Балкан”. В резултат на направената 

проверка са съставени 4 акта за установяване на административно нарушение. 

 

 Генетично модифицирани организми 
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Съгласно утвърдена от министъра на околната среда и водите “Годишна програма за 

провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми в 

контролирани условия и освобождаването им в околна среда” е  извършена една 

контролна проверка. Взети са общо пет проби от соя и царевица за анализ за генетични 

маркери от опитно поле на ИАСАС в с. Селановци. 

Пробонабирането е извършено съвместно с експерти от ГМО лабораторията към 

отдел ЛБМ на ИАОС. В изследваните проби не е открито наличието на генетично 

модифицирана ДНК. Изготвен е подробен доклад от извършените проверки. 

 

 Защитени територии 

През годината са извършени 48 броя проверки на обекти, от които 37 броя планови 

и 4 броя извънредни по спазване изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Проверени са всичките 27 защитени територии заложени в плана за контролната 

дейност на инспекцията. 

Редовно са извършвани контролни проверки на територията на резерват „Врачански 

карст”, при които се констатира посегателство върху посетителската инфраструктура на 

изградения по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ маршрут „Враца – 

водопад Скакля – Войводин дол“.  

Проведена е комисии на основание чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, на която е разгледано 

предложението на ДПП “Врачански Балкан” за обявяване на пещерата “Черния извор”, за 

защитена територия в категорията “природна забележителност”. Членовете на комисията 

приеха предложението за обявяване и изготвиха проект на заповед за обявяване на 

защитената територия.  

Проверени са всички населени места граничещи с резервата, във връзка с 

провеждането на конкурс „Най-чисто населено място“, граничещо с резерват „Врачански 

карст“. 

Оформени са и са поставени 30 броя информационни табели, маркиращи 17 

защитени територии – девет защитени местности и осем природни забележителности. 

Не са констатирани нарушения, във връзка с издаденото от МОСВ разрешение за 

посещение в резерват „Врачански карст“ и  чл. 17 от ЗЗТ, при направените извънредните 

проверки в местността „Манастирски дол“ на протичащо археологическо проучване от 

Регионален исторически музей, гр. Враца на обект „Средновековен манастир „Света 

Троица“, попадащ в границите на резерват „Врачански карст“. 

Взето е участие в проверка на БДДР, гр. Плевен, във връзка с подаден от кмета на с. 

Ботуня до тях сигнал. Проверени са двете водноелектрически централи, в района на р. 

Ботуня. Към момента на проверката е установено, че в речното корито има нормално за 

сезона водно количество и реката протича свободно през отвора на савака на МВЕЦ 

„Луна”. 

Във връзка със сигнал за унищожаване на горски фонд и увреждане на 

археологически недвижими културни ценности в землището на с. Софрониево, общ. 

Мизия е взето е участие в междуведомствена комисия назначена от Областен управител 

на Област Враца.  

Взето е участие в две междуведомствени комисии, относно инвентаризация на 

горските територии, изработване на горскостопански план и план за защита от пожари на 

горските тритории собственост на Община Враца и на горските територии – държавна 

собственост в района на дейност на ТП ДГС Мездра. 

Взето е участие в Областна епизоотична комисия, във връзка със заразен нодурален 

дерматит по едрите преживни животни и мерки, както и в един общински експертен съвет 

по устройство на територията в община Враца. 

До общинска служба „Земеделие“, гр. Враца е изпратено писмо, относно изясняване 

собствеността на възстановени имоти в границите на Резерват „Врачански карст“ – 
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изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. 

Враца; 

В изпълнение на Заповед № РД-144/17.03.2016 г. на министъра на околната среда и 

водите е изготвен и съгласуван с РСПБЗН, обл. Враца план за противопожарни дейности 

в Резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост. 

 Изготвен е отговор до МОСВ, за трасиране на маршрути за катерене и алпинизъм, 

попадащи на територията на резерват “Врачански карст”. 

 

 Натура 2000 

Във връзка с опазване на защитените зони по Натура 2000, защитените територии и 

биоразнообразието, основният акцент на извършената през 2016г. дейност е превантивния 

контрол на постъпилите в инспекцията планове, програми, проекти (ППП) и 

инвестиционни предложения (ИП) за територията на областта, чрез провеждане на 

процедура по Оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на 

защитените зони, съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (съответно по реда на глава II или глава III от Наредба за условията и реда 

за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС, ДВ.,брой 73 от 11.09.2007 г.). 

Относно постъпили уведомления за ИП и ППП, попадащи в обхвата на глава шеста 

на ЗООС, са издадени: 

- 9 броя Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

защитените зони, по реда на глава II от Наредбата за ОС; 

- 43 броя вътрешни становища по Оценка за съвместимостта, за дейности попадащи в 

обхвата на глава шеста на ЗООС, които са част от Решенията по преценка 

необходимостта от извършване на ОВОС и Решения по преценка необходимостта от 

извършване на ЕО. Преценката е направена по реда на глава III от Наредбата за ОС; 

- 914 броя становища за дейности, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

- 187 броя писма до възложители, за потвърждаване валидността на издадени от 

инспекцията решения, за предоставяне на информация дали даден имот попада в зони по 

Натура 2000, за становище на Басейнова Дирекция, както и от друго естество. 

Броят на постъпилите уведомление и издадените решения и становища е доста по-

голям спрямо предходните години, поради изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

ОС. Значителна част от тях са във връзка с кандидатстване за финансиране по различни 

мерки от Програмата за развитие на селските райони. Значителен е и броя на 

горскостопанските програми за сечи в имоти, частна собственост. 

За всички постъпили в инспекцията ИП, ППП се поддържа регистър, с информация 

за тяхната характеристика, местоположение спрямо зоните от Натура 2000 и 

евентуалното им въздействие върху тях. Информацията от регистъра се използва за 

оценка на кумулативния ефект върху защитените зони от при оценяване на въздействието 

на съответната дейност в комбинация с други дейности, намиращи се на територията или 

в близост до защитените зони. Тази информация се нанася в „Информационна система за 

защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000”, която е разработена по проект на 

МОСВ, с цел осигуряване ефективност на работата в тази област, както и предоставяне на 

достъп до актуални данни за защитените зони на всички заинтересовани страни. 

Относно текущия и последващ контрол на защитени зони, за 2016 година са 

извършени 12 броя проверки, от които 3 броя по спазване на режимите, определени със 

заповедите за обявяването на BG0000332 „Карлуковски карст”,  BG0002053 „Врачански 

Балкан” и  BG0002009 „Златията” за опазване на дивите птици и 7 броя проверки на ИП 

на територията на защитени зони (BG0001014 „Карлуково”, BG0000166 „Врачански 

Балкан“,  BG0000487 „Божите мостове”, BG0000614 „Река Огоста”  и BG0000533 

„Острови Козлодуй”), относно етапите на реализацията им, с цел при започнало 
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строителство на обектите да бъде осъществен контрол на условията, поставени в 

решенията на инспекцията, с които са съгласувани съответните инвестиционни 

предложения.  

При извършването на плановите проверки не са констатирани нарушения във връзка 

със спазването на режимите, ограниченията и забраните, определени със заповедите за 

обявяване на защитените зони. 

Като положителен резултат от редовния превантивен и последваш контрол на 

заявените планове, програми, проекти и инвестиционни предложения през изминалата 

година, както и за предходните години, може да се отчете фактът, че при извършените 

последващи проверки, не са установени нарушения на поставените в решенията на 

инспекцията условия, при реализиране на ИП, ППП; не е установено реализиране на 

дейности в границите на защитените зони и територии, без издадено разрешение от 

страна на инспекцията. Изключително редки са случаите на неспазване на режимите и 

забраните, определени със заповедите за обявяване на защитените зони. 

 

2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали 

За периода са извършени 25 броя извънредни проверки по сигнали и жалби 

постъпили  в РИОСВ – Враца, касаещи Закона за биологичното разнообразие и 4 броя по 

Закона за лечебните растения. 

Най-голям е дела на проверките по сигнали за защитени видове птици в безпомощно 

състояние – 21 броя. При всички е извършвана проверка на място, оказвана е първа 

помощ на птицата и в последствие изпращана в спасителен център. 

Един от сигналите е за съборено щъркелово гнездо, в следствие на които е 

поставена конструкция върху комин на обществена сграда в с. Пудрия, която да попречи 

на щъркелите да го заемат отново и да загнездят на един от другите два намиращи се в 

съседство неизползваеми комина на същата сграда.  

Във връзка със сигнал получен на “зеления телефон” в РИОСВ – Враца за изложени 

за снимки с посетители маймуна от вида зелена морска котка и змия е извършена 

извънредна проверка на Врачански панаир. При извършената проверка на място, 

съвместно със служители на РУП – Враца не беше констатирано извършването на 

посочената дейност. За подадения сигнал са информирани патрулиращите панаира 

полицаи и уведомени в случай, че забележат описаните видове да информират незабавно 

РИОСВ – Враца.  

За периода е извършена и една извънредна проверка, във връзка с постъпил на 

„зелен телефон“ сигнал за иземане на земни маси в границите на ЗЗ „Билерниците“, в 

района р. Ботуня, с. Ботуня, общ. Криводол. Не са констатирани нарушения и сигнала е 

неоснователен. 

Извършена е съвместна проверка с представители на Българско дружество за 

защита на птиците /БДЗП/, на защитена зона BG0002009 „Златията” във връзка с техен 

проект за опазване на дивите гъски. 

Един сигнал е изпратен по компетентност на община Бяла Слатина за отсичане на 

дървета в регулацията на с. Тлачене след като беше установено, че посочените дървета не 

фигурират в регистъра на вековните и забележителни дървета, намиращи се под 

закрилата на Закона за биологичното разнообразие. 

Четири от извънредните проверки са по повод сигнал получен на дежурния телефон 

на РИОСВ – Враца за събиране на стрък ранилист в района на “Учителски колонии” в ПП 

“Врачански Балкан”. В резултат на извършената проверка са съставени 4 броя актове за 

установяване на административно нарушение. 

Извънредни проверки касаещи Закона за защитените територии за периода са 4 

броя, във връзка с постъпили в РИОСВ - Враца сигнали и жалби. 

Извънредните проверки в местността „Манастирски дол“ на резерват „Врачански 

карст“ са две, във връзка с протичащо археологическо проучване от Регионален 
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исторически музей, гр. Враца на обект „Средновековен манастир „Света Троица“, 

попадащ в границите на резервата. Не са констатирани нарушения, съгласно чл. 17 от ЗЗТ 

и издаденото от МОСВ разрешение за посещение в резерват „Врачански карст“. 

Извършена е извънредна проверка на развлекателен парк “Леденика“, гр. Враца, във 

връзка с писмо на МОСВ с вх. № В-1272/17.05.2016 г. при която са констатирани 

несъответствия с Решение № 27- ПР/2010 на МОСВ. 

Взети са GPS кординати в района на м. „Пършевица“, в границите на ПП 

“Врачански Балкан“, във връзка с постъпил по електронна поща сигнал. Сигнала е 

изпратен по компетентност.  

По компетентност са препратени 2 броя сигнала - до БДДР, гр. Плевен за 

неефективност на рибен проход на МВЕЦ “Кунино“, с. Кунино, общ. Роман и до Община 

Враца, гр. Враца за проникване на вода в основите на къща в с. Върбица, общ. Враца.  

 

2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка 

(ЕО) (Приложение №6) 

 

2.6.1. Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС 

През 2016 година е издадено 1 брой Решение по ОВОС, с което се одобрява 

осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на пристанище АДМ 

Оряхово“ и 35 броя Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 

- с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, от компетентността на РИОСВ – 

Враца.  

За горепосочения период в инспекцията са внесени: 

- 27 броя Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, като 6 броя 

Искане са след уведомления за ИП от 2015 г.;  

- 2 броя Искане за издаване на Решение по ОВОС, с доклад по ОВОС за оценка 

качеството му. За 1 брой ИП уведомлението е внесено в РИОСВ - Враца през 2014 г., а 

писмото с което са указани необходимите действия за провеждане на процедурата по 

ОВОС е издадено през 2015 г.; 

През 2016 г. са внесените уведомления за инвестиционни предложения подлежащи 

на процедура по реда на глава шеста от ЗООС са 46 броя, след които са изпратени 41 броя 

уведомителни писма, също през 2016 г. За 38 броя от тях, на възложителите са дадени 

указания за провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС, а за 3 броя за провеждане на задължителни процедура по ОВОС.   

За 4 броя уведомления за ИП внесени през 2016 г., ще се изпрати уведомително 

писмо по отношение на приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС, след 

получаване на становища от други институции и/или допълнителна информация.   

 След внесени 2 броя уведомления за ИП през 2016 г. процедурата по разглеждането 

им е прекратена (по искане на възложителя) през същата година с Решение.  

За периода на 2016 г. са издадени: 1 брой Становище по екологична оценка за Общ 

устройствен план на Община Мездра, с което планът е съгласуван и 6 броя Решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - с характер на решението „да не се 

извършва ЕО“, от компетентността на РИОСВ- Враца.  

 През 2016 година са внесени: 

- 6 броя уведомления за план/програма подлежащи на процедура по реда на глава шеста 

на ЗООС; 

- 5 броя Искане за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка;  

- за 1 брой Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО внесено през 

2015 г., е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО през 

2016 г., след получаване на становища от други институции, а след  1 брой внесено 

Уведомление за изготвяне на план/програма през 2016 г. Решението ще бъде издадено 

през 2017 г.;     
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- 1 брой Искане за издаване на Становище по ЕО; 

През 2016 г. са издадени 3 броя Решения за прекратяване на процедура по реда на 

глава шеста от ЗООС, от които:   

- на основание чл. 2а, ал.1 и ал.3 от Наредбата за ОВОС и депозирано от възложителя 

искане за прекратяване на започнало административно производство – 2 броя;   

- на основание чл.2а, ал.1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС и неизпълнение от страна на 

възложителя на дадените му указания за продължаване на стартирала процедура по 

ОВОС – 1 брой. 

През 2016г. не са издавани Решения за прекратяване поради недопустимост на ИП 

потвърдена от съответен специализиран компетентен орган и/или спрямо действащи 

нормативни или административни актове.  

За издадени през 2016 г. 9 броя Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, 1 брой Решение за прекратяване на процедурата по ОВОС, и 

изпратено 1 брой уведомително писмо по отношение на приложимата процедура по реда 

на глава шеста от ЗООС, внесените уведомления за ИП са част от общо внесените 42 броя 

уведомления за инвестиционни предложения през 2015 г.  

За издадено през 2016 г. 1 брой Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, уведомлението за ИП е внесено в РИОСВ - Враца през 2014 г., а 

искането за издаване на Решение – през 2015 г. 

За издадено 1 брой Решение за прекратяване на процедура по ОВОС, уведомлението 

е депозирано през 2008 г., проведена е процедура, завършила с Решение ,,да се извърши 

ОВОС“ през 2008 г. 

Изпратени са общо 174 броя писма до възложителите, в хода на процедурите по 

ОВОС и ЕО и във връзка с тяхното провеждане, както и в оперативния порядък на 

изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО (уведомителни писма относно 

провежданите процедури по ОВОС/ЕО, по писмени консултации по определяне на 

обхвата, съдържанието и формата на доклади за ОВОС/ЕО и оценка качеството на 

ДОВОС - процедури от компетеност на МОСВ и РИОСВ, за допълнителна информация, 

за становища до БДДР - Плевен, РЗИ - Враца, ИАРА и др., за потвърждаване на влезли в 

сила административни актове, издадени от директора на РИОСВ-Враца и др.), в т.ч.:   

- изпратени са 44 броя уведомителни писмa до възложители, след внесени уведомления за 

ИП в РИОСВ - Враца, с което са  информирани, че: 

 - ИП са включени в Приложение № 2 на ЗООС и подлежат на преценяване 

необходимостта от извършване на ОВОС – 41 броя; 

 - ИП подлежи на задължителна процедура по ОВОС – 3 броя, както и за необходимите 

действия, които трябва да се предприемат съгласно изискванията на глава шеста от ЗООС 

за продължаване на процедурите по ОВОС;  

- изпратени са 6 броя уведомителни писма, с което възложителят е информиран, че 

плана/програмата подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка; 

- изпратени са 1 броя напомнителни писма до възложителите във връзка с чл.2а на 

Наредбата за ОВОС, а именно че компетентният орган прекратява започнала процедура 

по ОВОС, когато повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя задълженията му 

за продължаване на започналата от него процедура с внесеното уведомление за 

инвестиционно предложение. В писмото е посочен срок, че до 14 дни от получаването му 

възложителят е длъжен да представи съответната информация/документация или да внесе 

искане за прекратяване на процедурата, защото ако в определения срок не се получи 

отговор от него процедурата се прекратява с Решение;  

- на основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 2а, 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС, ДВ 

броя 25/2003 г.), РИОСВ-Враца е съобщила за 1 броя напомнително писмо за ИП, за което 
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е стартирала процедура по ОВОС, и повече от 12 месеца възложителя не е изпълнил 

дадените му с писмото указания;  

- изпратени са общо 10 броя писма във връзка с провеждане на писмени консултации по 

определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклади за ОВОС/ЕО и оценка 

качеството на ДОВОС (процедури от компетеност на МОСВ и РИОСВ), за следните 

ИП/ПП:  

               - общ устройствен план на община Мизия. (1брой); 

 - общ устройствен план на община Мездра.(1брой);     

 - „Изграждане на пристанище АДМ Оряхово“ в УПИ XI и УПИ XV, кв. 16, 

гр.Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: "АДМ България Лоджистикс" 

ЕООД, гр. София (4 броя); 

    - план за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново 

управление на водите за периода 2016-2021г. (2броя); 

    - за ИП “Добив и първична преработка на индустриални минерали- глауконитова 

суровина в находище “Дълбоки дол” с площ 47,49 хектара- участъци “Мишовец” и 

“Синия бряг”, с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца”, възложител: “Симекс” 

ЕООД (2 броя). 

От страна на Инспекцията е взето участие в обществените обсъждания на проектите 

на Общите устройствени планове (вкл. Докладите по екологична оценка с приложенията 

към тях, в т.ч. и Докладите за оценка на степента на въздействие) на Община Мездра и 

Община Мизия, както и в общественото обсъждане на доклада за ОВОС на ИП 

„Изграждане на пристанище АДМ Оряхово“. 

Проведени са 2 бр експертни екологични съвети, като част от процедурите по ЕО и 

ОВОС. 

 За периода:  

- за всички ИП/ППП попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС 

направлението е дало становища, с които възложителите са уведомени, че не попадат в 

обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не е предмет 

на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Екологична 

оценка (ЕО) - от тях съответно за периода от направлението са изготвени  155 броя писма 

за ИП/ППП попадащи в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.  

- изпратени са 15 броя писма до възложители, чиито ИП не попадат в обхвата на глава 

шеста от ЗООС както и в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и 17броя писма от 

друго естество.  

През 2016 година по повод промените в Наредбата по ОВОС и Наредбата по ЕО е 

взето участие в работните срещи проведени от МОСВ.  

От страна на инспекцията е проведена работна среща с представители на ДНСК и 

главните архитекти на общините, контролирани от РИОСВ-Враца. 

Изпратено е 1 брой писмо до МОСВ относно проект на Решение на Министерския 

съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на 

околната среда 

Публичните регистри по ОВОС и ЕО се актуализират своевременно с данни за 

текущите процедури. Регистрите са достъпни на интернет страницата на РИОСВ- Враца.  

Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС/ЕО, на интернет 

страницата на РИОСВ- Враца се поддържат следните информационни масиви и регистри:  

- съобщения за първо уведомяване за ИП по чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС;  

- регистър с процедурите по ОВОС;  

- регистър с процедурите по ЕО;  

- издадени от РИОСВ - Враца Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;  

- издадени от РИОСВ-Враца Решения по ОВОС;  

- издадени от РИОСВ- Враца Решения за преценяване необходимостта от ЕО;  

- издадени от РИОСВ- Враца Становища по ЕО;  
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- издадени от РИОСВ- Враца Решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО;  

- обществени обсъждания и консултации с обществеността;  

- съобщения на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс за 

неполучени писма и административни актове.  

Взето е участие в работата на заседания на: ВЕЕС към МОСВ, Областни  експертни 

съвети и комисии, Общински експертни съвети по устройство на територията, 

приемателни комисии.   

Взето е участие в 9 броя  държавни приемателни комисии за строежи.  

По отношение на обектите от страна на инспекцията няма забележки по 

изпълнението им и представената документация.  

Взето е участие в общо 23 броя ОЕСУТ при Община Враца, Община Оряхово, 

Община Козлодуй, Община Хайредин, Община Криводол, Община Мизия, Община 

Роман. По време на провеждането на съветите са прегледани и обсъдени представените 

преписки по които и инспекцията има отношение съгласно изискванията на ЗООС и 

другите нормативни и поднормативни актове свързани с опазване на околната среда, като 

са дадени съответните становища във връзка с тях.  

Участие в заседание на Висшия експертен съвет /ВЕЕС/ /- основен състав, за 

разглеждане на Доклад за ОВОС с приложен към него доклад за ОСВ за инвестиционно 

предложение „Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско и 

средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) – по технология за погребване на ниско 

и средноактивни радиоактивни отпадъци (РАО) в многобариерно инженерно 

повърхностно хранилише траншеен тип” с възложител Държавно предприятие 

„Радиоактивни отпадъци”, като във връзка със заседанието са изпратени изисканите от 

МОСВ писма за участие и становище по проекта на Решението по ОВОС. На заседанието 

на ВЕЕС е гласувано с мнозинство предложението за издаване на Решение по ОВОС за 

одобряване осъществяването на ИП.  

Участие в 1 броя Областен експертен съвет. 

През горепосоченият период от направление „ЕО и ОВОС“ са изпратени са общо 42 

броя писма от различно естество и е участвано в 3 броя работни срещи, касаещи 

екологичното законодателство. 

 

2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати 

Превантивната дейност включва контрол на подадена информация от възложители и 

на условията поставени в издадените решения от компетентния орган за съответното 

инвестиционно предложение, план, програма.  

Във връзка с осъществяването на планов контрол по изпълнението на плана за 

контролната дейност за 2016г. на РИОСВ-Враца са извършени всички 17 планови 

проверки. 

На основание чл.100 от ЗООС и чл.22 от Наредбата за ОВОС, по изпълнение на 

условия и мерки в Решения по ОВОС, са извършени общо 5 броя проверки (по документи 

и на място) – 4 броя издадени от МОСВ и касаещи ИП на територията контролирана от 

РИОСВ-Враца, и 1 брой издадени от РИОСВ - Враца. При проверките е установено 

следното:  

- няма нарушения в условията и мерките заложени в Решенията по ОВОС;  

- за един от предвидените за реализиране обекти, Решението по ОВОС е обжалвано и не е 

влязло в правна сила; 

- за един от обектите предстои въвеждането му в експлоатация; 

- останалите три обекта са реализирани и се експлоатират. 

Във връзка с осъществяването на планов контрол по изпълнението на плана за 

контролната дейност за 2016 г. на РИОСВ-Враца и на основание чл.100 от ЗООС и чл.22 

от Наредбата за ОВОС, и чл. 93, ал.7 от ЗООС, са извършени и 10 броя проверки по 
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документи на Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 

издадени от РИОСВ-Враца.  

При извършените проверки се констатира, че: 

- 3 броя Решения са загубили правно действие; 

- 5 броя ИП са в процес на реализация; 

- за 2 броя ИП няма предприети действия по реализацията им, но издадените Решения не 

са загубили правна сила. 

Не са констатирани нарушения по изпълнение на условията заложени в издадените 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализираните 

обекти и тези в процес на реализация.  

Във връзка с извършване на планов контрол на Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка, издадени от Директора на РИОСВ-

Враца, на основание чл. 90 и чл. 88, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, и в 

изпълнение на чл.28 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), след изпратени писма до 

възложителите, са извършени 2 броя проверки по документи. Констатира се, че 

Плановете са одобрени но няма изграждане на обектите предвидени за реализация. 

Съставени са констативни протоколи. 

За периода е взето участие в 1 брой извънредна проверка на Петролна база- 

предприятие за приемане, съхранение и търговия с петролни продукти, относно 

постъпило писмо от «ДМВ» ЕОО за промяна на собственика на предприятието. Не са 

констатирани нарушения: 

Във връзка със Заповед на министъра на околната среда и водите е взето участие в 9 

броя извънредни съвместни проверки с БДДР - Плевен на действащи ВЕЦ-ове на 

територията контролирана от РИОСВ - Враца: МВЕЦ „Царевец”, МВЕЦ „Брусен”, МВЕЦ 

„Мездра”, МВЕЦ „Калето”, МВЕЦ „Черепиш”, ВЕЦ „Искра”, МВЕЦ „Кунино”, МВЕЦ 

„Елена” и МВЕЦ „Козлодуй”.  Три броя от тях са съществуващи и действащи от около 50 

години / МВЕЦ „Брусен”, МВЕЦ „Мездра” и МВЕЦ „Искра”/ и за тях не е необходимо 

провеждане на процедури по реда на ЗООС. За останалите ВЕЦ-ове има издадени 

съответните административни актове съгласно изискванията на ЗООС и ЗБР, и обектите 

са изпълнени съобразно тях.   

За периода на 2016 г. от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) са  

издадени 1 брой Решение по ОВОС № 7-7/2016 г. за одобряване осъществяването на 

инвестиционно предложение „Изграждане на национално хранилище за погребване на 

ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) – по технология за погребване 

на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (РАО) в многобариерно инженерно 

повърхностно хранилише траншеен тип” с възложител Държавно предприятие 

„Радиоактивни отпадъци”, и 1 брой Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС с характер,,да не се извършва ОВОС” - Решение № 11-ПР/2016 г. за 

„Изграждане на система за битово-питейно водоснабдяване на цех „Брегова помпена 

станция“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“ попадащи на територията на РИОСВ - Враца 

(мерките и условията заложени в Решенията и касаещи територията контролирана от 

РИОСВ - Враца ще подлежат  на контрол от инспекцията):  

 

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение №7) 

 

2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени 

Комплексни разрешителни (КР). Резултати 

 

На територията на РИОСВ-Враца  през 2016 г. са извършвали дейност 8 оператора с 

издадени КР за девет броя инсталации попадащи  в една или повече от изброените 

дейности в Приложение №4 от ЗООС: 
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№

 п
о

 р
ед

 

Наименование на оператора 

 

Наименование на инсталацията и 

съоръжението 

 

№ на Комплексно 

разрешително 

1 2 3 4  

 1  „Екопроект” ООД, гр.Враца Регионално депо за неопасни отпадъци 

на общините Враца и Мездра - (т. 5.4 

от Приложение № 4 на ЗООС) 

№ 5-Н1/2010 г. 

Актуализирано с решение  

№5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013 г. 

2 Община Оряхово 

 

Регионално депо за неопасни отпадъци 

на общините Оряхово, Вълчедръм, 

Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла 

Слатина, Борован, Кнежа - (т. 5.4 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

№ 249-Н0/ 2008г. 

Актуализирано с решение  

№249-Н0-И0-А1/2012 г. 

3 „Холсим (България)”АД, 

с.Бели извор 

Инсталация за производство на 

циментов клинкер - (т. 3.1 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

№ 75-Н1/ 2009 г. 

Актуализирано с решение  

№ 75-Н1-И0-А2/2015 г. 

4 „Яйца и птици”АД, 

гр.Мизия, площадка 

Козлодуй 

Инсталация за отглеждане на птици 

(стокови носачки), включваща 6 броя 

халета - (т. 6.6 “а” от Приложение № 

4 на ЗООС) 

№ 259-Н0/ 2008г. 

Актуализирано с решение  

№ 259-Н1-И0-А1/2013 г. 

5 „Стройкерамика”АД, 

гр.Мездра - цех Мездра 

Инсталация за производство на тухли 

чрез изпичане в рингова пещ - (т. 3.5 

от Приложение № 4 на ЗООС) 

№ 70/2005 г. 

 

6 „Стройкерамика”АД, 

гр.Мездра - цех Враца 

Инсталация за производство на тухли 

чрез изпичане в рингова пещ - (т. 3.5 

от Приложение № 4 на ЗООС) 

№ 71/2005 г. 

 

7 ,,Вратица-Враца” АД, гр. 

Враца 

 

Инсталация за предварителна 

обработка и багрене на текстил: 

- предварителна обработка и багрене на 

текстил, включваща дейностите: 

- изваряване; 

- химическо избелване, 

- багрене, включващо: 

- багрене на текстил; 

- печатене на текстил с пигментни 

багрила - (т. 6.2 от Приложение № 4 на 

ЗООС) 

№ 135/ 2006 г.  

Актуализирано с решение  

№135-Н0-И0-А1/2013 г. 

8 „Метизи”АД, гр.Роман Инсталация за производство на 

стоманени телове, стоманени въжета, 

арматурни снопове, пирони, сита и 

сапани, включваща:  

- Повърхностна обработка на метали 

чрез химични процеси - (т. 2.6 от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

- Обработване на черни метали в 2 

Агрегата за горещо поцинковане на 

телове и полуфабрикат - (т. 2.3 (в) от 

Приложение № 4 на ЗООС) 

№ 78/2005 г. 

Актуализирано с решение  

№78/-Н0-И0-А1/2011 г. 

 

9 „Мей-Ту” ЕООД, 

гр.Криводол 

Инсталация за интензивно отглеждане 

на птици с повече от 40 000 места  - (т. 

6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС) 

№ 256-Н0/ 2008 г., 

изменено с Решение            

№256-Н0-И1-А0/2015 г.  

 

През 2016 година няма изменени, актуализирани или отменени Комплексни 

разрешителни (КР):  
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Във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на условията в издадените 

комплексни разрешителни през 2016 г. са извършени 8 броя планови проверки на 

инсталации с издадени КР, с което Планът за проверки на тези обекти е изпълнен на 

100%. Проверките са извършени съвместно с представители на Басейнова дирекция за 

управление на водите - Дунавски район -  град Плевен. Своевременно са изготвени 

доклади, които са изпратени до операторите и качени на интернет страницата на РИОСВ - 

Враца.  

В ИАОС е стартирана процедура по актуализация на КР № 249-Н0/2008 г., издадено 

на Община Оряхово за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и 

Кнежа (т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), във връзка с увеличаване на капацитета на 

действащата Клетка 1. 

Извършени са седем извънредни проверки във връзка с контрол на изпълнение на 

дадени предписания на „Вратица-Враца“АД и „МЕЙ-ТУ”ЕООД, гр. Враца, както  и 

превишаване на капацитета на Клетка 1 на РДНО – Оряхово. Предписанията са 

изпълнени в срок. „Екопроект“ ООД, представят ежемесечни доклади от извършени СПИ 

на вертикалните газови кладенци.  

За констатирани несъответствия с условията поставени в КР, на пет оператори са 

съставени седем броя АУАН.  

Изготвен отчет по „Програма № 6: Оценка и управление на въздействието върху 

околната среда за 2015 г. по прилагане на законодателството по ОВОС и екологична оценка, 

предотвратяване на промишленото замърсяване, контрола на риска от големи аварии с 

опасни химични вещества и управление на химикалите  

Изготвени 14 броя писма до оператори със задължение да докладват съгласно 

Регламент 166/2006 г. за създаването на  Европейския регистър за изпускане и пренос на 

замърсители (ЕРИПЗ). Операторите са докладвали данни за емисии през 2015 г. в 

интегрираната информационна система, съгласно изискванията. В срок са докладвали и 

операторите, чиято дейност попада в Приложение №І на Регламента, за които не е 

необходимо издаване на КР, но имат задължение за представяне на данни за замърсители 

в ЕРИПЗ. Валидирани в срок са 21 броя доклади в съответствие с изискванията. 

Изготвени 20 броя писма до операторите с КР и БДДР-Плевен, във връзка с 

предоставяне на планове за извършване на собствен за мониторинг. 

Взето е участие в работни срещи в МОСВ, ИАОС, регионално сдружение за 

управление на отпадъците в гр.Оряхово и семинар в гр.Ловеч. 

Осъществявана е текуща кореспонденция с МОСВ, ИАОС, ДАНС, оператори.  

Операторите на инсталации са задължени да изготвят и публикуват Годишен доклад 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, след 

изтичане на всяка календарна година до 31 март на следващата година. Всички са 

представили в срок и съгласно изискванията Годишни доклади по околна среда за 

работата на съответната инсталацията през 2015 г. Проверени и изпратени в срок са 10 

броя ГДОС за 2015 г. на оператори с издадени комплексни разрешителни до ИАОС, 

гр.София във връзка с докладването за Европейския регистър за изпускането и преноса на 

замърсители (ЕРИПЗ). 
  

2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали. 

През 2016 г. в РИОСВ-Враца не са постъпвали жалби и сигнали за обекти с 

издадени Комплексни разрешителни. 

 

2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ 

През отчетната година са проверени 27 броя обекти, с което Плана за дейности за 

2016 г. е изпълнен на 100%.  Проверявани са оператори, на които през 2015г. РИОСВ – 

Враца е издала регистрационни и разрешителни документи, съгласно изискванията на 
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ЗУО, както и оператори с КР. Извършени са 13 броя извънредни проверки по изпълнение 

на дадени предписания, във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗОПОЕЩ.   

На оператори, които са включени в публичния регистър, но нямат изготвена 

собствена екологична оценка са дадени предписания за изготвяне на същата (общо 13 

броя). С цел последващ контрол по изпълнение на дадените предписания са извършени 13 

броя извънредни проверки. Всички предписания са изпълнени в срок. 

След сигнал получен на дежурния телефон на РИОСВ – Враца, за наличие на 

умряла риба и дънна утайка в река Ботуня, община Криводол,  на „Ботуня Енерджи” АД, 

собственик на МВЕЦ „Луна” са дадени две предписания: за предприемане на незабавни 

действия по почистване на наносните отложения и умрялата риба от речното корито и 

представяне информация за определяне на оздравителни мерки, в съответствие с целите и 

критериите на Приложение №4 към ЗОПОЕЩ. Цялата налична информация във връзка 

със сигнала е предоставена на БДДР – Плевен за предприемане на последващи действия 

по компетентност. 

В МОСВ е предоставена информация за включване в публичния регистър на 22 броя 

оператори, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. 

 

2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични 

щети 

На територията, контролирана от РИОСВ-Враца, няма оператори които да 

изпълняват програми за отстраняване на минали екологични щети.  

От страна на инспекцията няма издадени заповеди за прилагането на превантивни и 

оздравителни мерки в предвидените от Закона случаи. 

 

2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали (Приложение 

№8) 

 

2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или 

съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от 

ЗООС. Резултати 

Планът за контролна дейност за 2016 г. на обекти, попадащи в обхвата на Глава 

Седма, Раздел I от ЗООС е изпълнен на 100 %. 

Във връзка с изпълнение на Заповед РД№-61/29.01.2016 г., изменена със Заповед 

№РД-297/31.05.2016 г. на Министъра на околната среда и водите са извършени 4 броя 

проверки от  междуведомствена комисия, относно спазване на условията в издадените 

Разрешителни по чл. 104 от ЗООС, както и 1 брой проверка на  „Петролна база“ - гр. 

Враца, с оператор „ДМВ“ - гр. Русе, класифицирана като предприятие с висок рисков 

потенциал, но все още без одобрен Доклад за безопасност от ИАОС. Проверките 

обхващат следните дружества: 

- “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца с Разрешително за 

експлоатация  №114/2008 г.  

- “Подземно газово хранилище “ЧИРЕН”, с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, с оператор: 

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София с Разрешително за експлоатация №124/2008 г. 

Дружеството е с предмет на дейност - пренос, транзитен пренос и съхранение на 

природен газ. 

- “Никас” ООД - Складова и Производствена база за взривни материали, с. Лиляче, общ. 

Враца, обл. Враца с оператор “Никас” ООД, гр. София с Разрешително за експлоатация 

№111/2008 г. което е отменено с Решение №148/28.07.2016 г. на Министерството на 

околната среда и водите. Във връзка с промяна на класификацията на предприятието ( от 

висок към нисък рисков потенциал), съгласно чл.106, ал.1 на ЗООС, дружеството „Никас“ 

ООД като оператор на предприятие с нисък рисков потенциал, внася Доклад за 

политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) в РИОСВ - Враца (вх. №В-
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902/06.04.2016 г. на РИОСВ- Враца). С писмо на РИОСВ - Враца, съгласно чл.106, ал.2 от 

ЗООС  на оператора „ Никас“ ООД е потвърдена пълнотата и съответствието на ДППГА, 

съгласно изискванията на Приложение № 2 на Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, обн., ДВ, 

броя5/19/01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г. 

Предвид гореизложеното на основание чл. 56, ал.1 и чл.59 от АПК, чл.35 и чл. 36, 

във връзка с чл.7 от АПК е отменено Разрешителното за изграждане и експлоатация № 

111/2008 г. от 27.06.2008 г., издадено от Министъра на околната среда и водите в полза на 

предприятие с висок рисков потенциал - „Производствено-складов комплекс“, находящо 

се в с. Лиляче. 

Настоящото решение не отменя задълженията на оператора, произтичащи от 

действащото законодателство. 

В момента на проверката се констатира, че инсталацията за производство на 

амонити е изградена, но оператора не възнамерява да я пуска в работен режим и тя е 

обявена за продаване. 

- “Камибо” ЕООД - ТП“Хименерго”, източна индустриална зона гр. Враца  с оператор: 

“Камибо” ЕООД, гр. София с Разрешително за експлоатация №98/2008 г. - Дружеството е 

с преустановена производствена дейност от 04.12.2005 г. Поддържа се ограничен брой 

служители, с цел поддръжка и мониторинг на неработещите съоръжения в дружеството. 

Газоснабдяването и водоснабдяването са спрени и пломбирани. 

-„Петролна база“ - предприятие за приемане, съхранение и търговия с петролни 

продукти“- гр. Враца, с оператор „ДМВ“ ООД – гр. Русе. 

Съгласно писмо на МОСВ, изх.№ УК-93/07.04.16г., РИОСВ - Враца е информирана, 

че е необходимо да пристъпи към пломбиране на съоръженията на територията на 

„Петролна база“ - Враца, които не са предвидени в ИП и уведомлението за класификация 

по чл.103, ал.2 от ЗООС, предвид заявеното намерение на оператора да въведе част от 

съществуващите съоръжения за съхранение на петролни продукти на територията на 

базата. 

 Във връзка с горецитираното писмо на МОСВ,  Директора на РИОСВ - Враца 

издава Заповед, с цел предотвратяване на административно нарушение (неправомерно 

експлоатиране на съоръженията) свързано  с опазване на околната среда, както и 

предотвратяване на вредните последици от него. Налага се принудителна 

административна мярка (ПАМ), изразяваща се в пломбиране на съоръженията на 

територията на „Петролна база“ - Враца, непредвидени в ИП и уведомлението за 

класификация по чл.103, ал. 2 от ЗООС. Резервоарите, които няма да се използват са: 

-R15- резервоар за дизелово гориво с обем 10000 м³; 

-R1 до R9 (включително) и R 12-резервоари за дизелово гориво всеки с обем 5000 м ³; 

-R27 до R35 (включително) - резервоари за дизелово гориво всеки с обем 200 м³; 

-R37 до R44 (включително) - резервоари за дизелово гориво всеки с обем 100 м ³. 

Пломбирани са крановете на вход на резервоарите. 

Във връзка с потвърдената класификация на „Петролна база“ - Враца, като 

предприятие с нисък рисков потенциал на оператора „ДМВ“ ООД - Русе, съгласно чл. 

106, ал.2 на ЗООС е потвърдена пълнотата и съответствието на Доклада за политиката  за 

предотвратяване на големи аварии. 

Предвид промяната на класификацията на предприятието (от нисък към висок 

рисков потенциал) операторът е подал съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗООС, заявление за 

одобряване на Доклада за безопасност до Изпълнителния Директор на Изпълнителната 

агенция по околната среда (ИАОС). 

До издаване на решение за одобряване на Доклада за безопасност, съгласно чл.116. 

ал.1, т.1 на ЗООС от Изпълнителния Директор на ИАОС, за целите на контрола по чл. 

157а от ЗООС, „Петролна база“- Враца с оператор „ДМВ“ ООД - Русе се счита за 

„предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал“. 
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Извършена бе  Комплексна планова проверка, заложена в годишният план график на 

РИОСВ-Враца на „Петролна база - предприятие за приемане, съхранение и търговия с 

петролни продукти“ с оператор „ДМВ“ ООД - Русе. При направен обход на площадката 

бе установено че пломбата на резервоар R3 - 5000 м ³ не е налична (както на входния 

кран, така и на пространството около него). РИОСВ - Враца не е уведомена за 

нарушаването целостта пломбата с което е запечатено съоръжението.  

По смисъла на Закона за опазване на околната среда, премахването на пломба 

създава непосредствена опасност от увреждане на околната среда и риск за човешкото 

здраве. С оглед на това е подаден сигнал до Районна Прокуратура - гр. Враца, относно 

премахване на  пломба. 

През 2016 г. на територията на област Враца няма регистрирани случаи на големи 

аварии с опасни вещества. 

 

2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на: 

- Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH); 

- Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси (CLP); 

- Регламент №648/2004 относно детергентите; 

- Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC); 

- Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ); 

- Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

Цел на прилагането на законодателството в областта на опасните химични вещества 

и управление на риска е намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве 

и околната среда в следствие на използването, производството, вноса и износа на опасни 

химични вещества и смеси.  

През 2016 г. планът с обекти, подлежащи на контрол по Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси е изпълнен на 100 %.  Направени са 

проверки на  общо 32 броя оператори: извършени са 30 броя планови проверки, 10 броя 

са извънредни проверки и 2 броя проверки за налагане на ПАМ. 

По график с ОД на МВР - Враца са извършени 8 броя /по 4 броя на полугодие/ 

проверки на складове за взривни вещества и средства за взривяване със следните 

оператори:  

- „Никас“ ООД, гр. София, площадка м. „Говедарника“, с. Лиляче, общ. Враца; 

-  ЕТ „Лам 90“, гр. Враца, площадка м. „Мътница“, земл. с. Главаци, общ. Криводол; 

- „Монолит“АД, гр. София, площадка м. „Воева могила“, с. Върбешница, общ. Мездра; 

- „Монолит“АД, гр. София, площадка с. Манастирище, общ. Хайредин. 

Във връзка с исканата информация по чл.103, ал.1 и ал.2 от ЗООС, отново са 

проверени ЕТ „Лам 90“, гр. Враца, „Монолит“АД, гр. София, площадка м. „Воева 

могила“, с. Върбешница и „Монолит“АД, гр. София, площадка с. Манастирище - 

дружествата, получили разрешения за съхранение на боеприпаси, взривни вещества и 

пиротехнически изделия, издадени от МВР по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ). Издадени са 3 броя 

предписания, които са изпълнени в срок. Количествата  съхранявани взривни вещества в 

горецитираните фирми са под прага на ниския  рисков потенциал съгласно Приложение 

№ 3 на ЗООС. 

Във връзка с прилагане на законодателството в областта на опасните химични 

вещества и смеси са проверени следните оператори: 

- "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй (производство на електро и топлоенергия); 

-“Месер България” ЕООД, гр. София, ул. "Димитър Пешев" №31, гр. Враца (търговия на 

технически газове и газови смеси); 
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- „Техкерамик - М“ ООД, гр. Мездра (производство на техническа керамика със 

специално предназначение); 

- “Метизи” АД, гр. Роман (инсталация за производство на стоманени телове, стоманени 

въжета, арматурни снопове и др. стоманени изделия); 

- “Гарант” АД , гр. Бяла Слатина,  ул. "Индустриална зона"№2, (производство на 

хидравлични изделия); 

- “Центромет” АД, гр. Враца (производство на центробежно лети тръби и втулки от 

стомана и легирани стомани); 

- „Находище за добив на нефт и природен  газ „Селановци”, стопанисвано от „Проучване 

и добив на нефт и газ” АД, гр. София; 

- „Хидратен цех“ гара Черепиш, общ. Мездра към „Нова Варова Компания“ ЕООД, гр. 

Мездра (производство на хидратна вар) - дадени са предписания относно Регистрация по  

Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH (попадат в най-голямата тонажна група - над 

1000т/год.), както и представяне на информационни листове за безопасност (ИЛБ); 

- “Подземно газово хранилище “Чирен” - с. Чирен, общ. Враца към  ”Булгартрансгаз” 

ЕАД, гр. София; 

- “Свежест” ООД, гр. Враца (търговия с натриев хипохлорит); 

- “Леденика - България 1964” ЕООД, гр. Мездра, ул. "Христо Ботев"№96 - производство 

на пиво; 

- "Галваник" ЕООД,    гр. Враца, ул. "Баба Илийца"№1 - галваничен цех; 

- "Вратица- Враца"АД, гр. Враца, ул."Индустриална"№7 - производство на текстил и 

текстилни изделия - дадени са предписания, относно разлив на натриева основа, както и 

за наличие на информационни листове за безопасност (ИЛБ); 

- "Мездратекс" ЕООД, гр. Мездра,  ул. "Христо Ботев"№90 - производство на текстил и 

текстилни изделия; 

- “Равин” ЕООД, гр. Враца,  ул. „Илинден” № 7 - дистрибутор на лакове, бои и 

разредители; 

- “ИНЕС” ЕООД, гр. Враца,  ул. "Климент Охридски" №12, вх. А, ап. 1 - дистрибутор на 

лакове, бои и разредители; 

- ЕТ “Шинто- Любомир  Къчов Горановски”, гр. Враца,  ул.”Петропаволска” №13А - 

дистрибутор на лакове, бои и разредители; 

- "Феротрейд Груп" ЕООД, гр. Враца - производство и търговия с фероматериали; 

- ЕТ" Анто-Антон Коцев", гр. Враца - производсво на калциев хидроксид; 

- "Стоянов 2009", гр. Враца- производсво на калциев хидроксид; 

-  ЕТ "Цветана Статкова", с. Мраморен -  производсво на калциев хидроксид. 

Извънредни проверки и дейности извън плана за 2016 г.: 

- извършени са 7 броя извънредни проверки, във връзка с изпълнение на предписания, 

изпълнение на условия в издадено Комплексно разрешително и относно Регистрация по 

Регламент (ЕО) №1907/2006 г. (REACH), за най-малката тонажна група (1 - 100тона). 

В проверените дружества се спазват условията по съхранение на опасните химични 

вещества посочени в Информационните листове за безопасност на производителите и 

изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества  и 

смеси. Няма наложени санкции и съставени актове на оператори подлежащи на контрол 

по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и 

съответните Регламенти. 

Не е констатирано неспазване на задължението на производители и вносители за 

извършване на нотификация на химични вещества в Европейска агенция по химикали. 

Нотификацията на класификацията и етикетирането са извършени на база аналитични 

изпитвания в съответствие с информационните изисквания в част 2 на приложение VI на 

REACH.   
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На територията на РИОСВ - Враца не е констатирано употреба на вещества, 

предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) от Приложение XIV на Регламент REACH 

и няма производители на детергенти, съдържащи повърхностно активни вещества. 

Във връзка с поетия ангажимент от България през 2016 г. да извърши контрол на 

въведените ограничения за азооцветители и азобагрила в текстилни и кожени изделия 

(вписване 43 от Приложение 17 на REACH), беше направена проба на текстилно изделие, 

като не бе открито наличие на азооцветители и азобагрила. 

В МОСВ и ИАОС e представенa следната информация и документация: 

- констативни протоколи на РИОСВ - Враца и Доклади от извършени съвместни проверки 

от комисия назначена със Заповед №РД-61/29.01.2016 г. на Министъра на околната среда 

и водите, и изменението й със Заповед №РД-297/31.05.2016 г. на Министъра на околната 

среда и водите, по изпълнение на условията в: Разрешително за експлоатация №124/2008 

г. на „Подземно газово хранилище “Чирен”,  с. Чирен, общ. Враца, с оператор: 

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София; Разрешително за експлоатация №114/2008г. на “АЕЦ 

Козлодуй”ЕАД, гр. Козлодуй, издадени на предприятия с висок рисков потенциал; 

Разрешително за експлоатация №111/2008 г., отменено с  Решение №148/28.07.2016 г. на 

Министерството на околната среда и водите на “Никас” ООД, Складова и 

Производствена база за взривни материали в с. Лиляче, общ. Враца; Разрешително за 

експлоатация №98/2008 г. на “Камибо” ЕООД-ТП“Хименерго”, Източна индустриална 

зона в гр. Враца; 

- издадени са становища по Доклади за политиката за предотвратяване на големи аварии 

(ДППГА) на предприятия с нисък рисков потенциал на - “Никас” ООД - Складова и 

Производствена база за взривни материали, с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца с оператор: 

“Никас” ООД, гр. София и на -„Петролна база“- предприятие за приемане, съхранение и 

търговия с петролни продукти“- гр. Враца, с оператор „ДМВ“ ООД - Русе. 

- издадени са становища по Докладите за безопасност (ДБ) на - “Камибо” ЕООД- 

ТП“Хименерго”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,  и „Петролна база“- предприятие за приемане, 

съхранение и търговия с петролни продукти“- гр. Враца, с оператор „ДМВ“ ООД- Русе 

(преминала от нисък във висок рисков потенциал). 

- предоставена е информация за наличието на предприятия с висок и нисък рисков 

потенциал на съответната Басейнова дирекция, в чийто териториален обхват попада 

РИОСВ по отношение на техните дейности, точни координати и пространствени 

зони/граници на сериозни поражения, извън територията на тези предприятията, които 

могат да възникнат в случай на авария и/ или инцидент, при работа с опасните вещества 

от Приложения №3 от Закона за опазване на околната среда и водата. 

- предоставена е необходимата информация за дейността на РИОСВ/БД/ДНП по 

Политика в областта за опазването и ползването на компонентите на околната среда и 

Програма №6:Оценка и управление на въздействието върху околната среда.  

Планирани са проверки на обекти по СЕВЕЗО и химикали и е изготвен план за 

контролната дейност за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. и списък на комисиите, 

съставени от оправомощени представители на териториалните и регионалните структури 

по чл. 157а, ал.2  oт Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, броя 91/2002 г. в сила 

от 12.2015 г.). 

На web- страницата на РИОСВ-Враца, периодично се поставя информация за 

предприемане на необходимите стъпки при изпълнение на задълженията на операторите, 

произтичащи от разпоредбите на Регламента REACH и материали във връзка със спазване 

на екологичното законодателството, касаещо опасни химични вещества и смеси. 

Взето е участие в семинари на тема „Прилагане на изискванията на 

законодателството по предотвратяване на големи аварии (СЕВЕЗО)“ и „Прилагане на 

изискванията на законодателството в областта на химикалите“ 
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От анализа на контролната дейност през 2016 г. по спазване изискванията на  

законодателството в областта на химичните вещества и смеси могат да се направят 

следните изводи: 

- операторите с издадени Разрешителни за експлоатация, съгласно чл. 104 от ЗООС с 

висок рисков потенциал изпълняват условията заложени в тях; 

- обектите, подлежащи на контрол по нормативната уредба в областта на химикалите 

спазват законодателството и са изпълнили дадените предписания. Може да се отчете 

значително подобряване качеството и спазването на информационните листове за 

безопасност.  

 

2.9. Комплексни проверки (Приложение №9) - Резултати. 

През 2016 г. на 105 броя обекти е планирано извършване на комплексни проверки, 

като са извършени 104 броя. Не е проверен един обект, площадка за дейности с ОЧЦМ за 

коята през годината е влязло в сила Решение за прекратяване на дейност. За всяка 

извършена проверка е съставен констативен протокол и е изготвен доклад, който е качен 

на интернет страницата на РИОСВ. 

За всяка комплексна проверка, Директора на РИОСВ - Враца издава нарочна 

Заповед, с която определя целта и обхвата на проверката и поименно екипа експерти 

участващи в нея. Определя се координатор, който ръководи цялостното извършване на 

проверката, проследява изпълнението на дадените предписания, изготвя доклад за 

извършената проверки и при необходимост инициира административно - наказателно 

производство. На обектите, подлежащи на комплексни проверки, се извършва и 

мониторинг по различни компоненти и фактори на околната среда.  

През 2016 г. за констатирани несъответствия с изискванията на екологичното 

законодателство на тези обекти са издадени 67 броя предписания, като всички са 

изпълнени в срок. Съставени са 4 броя АУАН и са издадени 3 броя Наказателни 

постановления. 

На следните обекти подлежащи на комплексни проверки са наложени санкции по 

чл. 69 от ЗООС за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми 

и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения:  

- "Бургозоне" ЕООД, с. Лесковец, винарна и хотелски комплекс - текуща санкция за 

неспазване на индивидуалнвите емисионни ограничения поставени в Разрешително за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, отменена след предприети 

коригиращи действия, довели до отстраняване на причините за надвишенията;  

- “Строител Криводол”ЕООД, гр. Криводол, производство на бетон и бетонови изделияи 

и асфалтова база - текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух над пределно 

допустимите норми. 

 

3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при 

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати 

и изводи 

Прилагането на процедурите по ЕО и ОВОС дава възможност и на обществеността 

активно да участва в процесите на взимане на решение на компетентния орган.  

След като съответните възложители са уведомили РИОСВ - Враца за своето 

инвестиционно предложение (ИП), на всеки възложител, в най-кратък срок, е отговорено 

на каква процедура подлежи ИП по отношение изискванията на: Глава шеста от ЗООС, 

Глава седма, раздел ІІ на ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и какви 

действия трябва да предприеме. Съответно всички Решения и становища от 

направлението също са издадени в нормативно определения срок.  

Експертите по съответните компоненти и фактори на околната среда в инспекцията 

дават писмени становища по внесената информация, касаеща конкретно всяко 

инвестиционно намерение.  
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Внесените преписки съдържащи информацията и документацията представена от 

възложителите, са изпращани по служебен ред за становища до РЗИ - Враца и БДДР - 

Плевен, като мотивите в техните становища са включени в издадените от инспекцията 

решения. От общините и кметствата на областта, които се засягат пряко от реализирането 

на съответното инвестиционно предложение се изразяват писмено становища, които 

отразяват и мнението на засегната общественост, които становища също се включват в 

издадените Решения. Общественото мнение се изразява и чрез обявяването на ИП от 

страна на възложителя. При издаването на Решенията се отчитат особеностите на всеки 

конкретен случай по отношение на мащабност, капацитет, местоположение, кумулативно 

въздействие.  

При провеждане на съответната процедура се изисква от възложителите 

представяне на пълна, адекватна и достатъчно подробна информация по отношение на 

цялостното намерение.  

Изпращат се  напомнителни писма до възложителите във връзка с чл.2 а на 

Наредбата за ОВОС. Все още проблем при изпълнението на тази разпоредба се явява 

установяване на контакт с възложителите (с цел получаване на необходимата 

кореспонденция), в случаите когато има стартирала процедура по реда на глава шеста от 

ЗООС в предходни години. За прекратяване на процедурата се използва и възможността, 

визирана в чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и публикуване на 

издадените документи и административни актове на интернет страницата на инспекцията.  

За отчетната година се наблюдава увеличаване на броя на постъпилите 

уведомления, както и на броя на издадените административни актове по реда на глава 

шеста от ЗООС, спрямо предходната година. 

Все още интереса за инвестиране на възложителите в региона е слаб.  

Преобладаващите ИП през изтеклата година произтичат от възможностите за 

европейско финансиране и са свързани основно с мелиоративни дейности в селското 

стопанство и интензивно животновъдство. Наблюдава се увеличен брой на процедирани 

ИП, касаещи кариери. Останалите ИП касаят интензивно риборазвъждане, урбанизирано 

развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги, изграждане на 

дълбоки сондажи и газопроводи, съоръжения за пренос на ел.енергия, производство на 

растителни и животински масла, производство на захарни изделия, цехове за преработка 

на мляко, изземване на инертни материали от динамичните запаси на р. Дунав, язовири и 

съоръжения за съхранение на вода, изграждане на пътища (невключени в Приложение 

№1 на ЗООС), съхраняване на метален скрап.  

За отчетния период няма отменени/потвърдени с влезли в сила решения (на МОСВ 

или съответен съд) по обжалвани актове по реда на глава VІ от ЗООС, издадени преди 

отчетния период.  

От страна на инспекцията се осъществява контрол на заложените мерки и условия в 

издадените административни актове (Решения по ОВОС, Решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС,  Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО вкл. и административни актове, издадени от МОСВ и касаещи 

територията контролирана от РИОСВ-Враца).  

Във връзка с осъществяването на планов контрол по изпълнението на плана за 

контролната дейност за 2016 г. на РИОСВ - Враца са извършени всички 17 планови 

проверки по документи и на място. При извършените проверки е установено, че няма 

нарушения на поставените условия и мерки в Решенията. Взето е участие в 1 броя 

извънпланова проверка, и 9 броя съвместни проверки с БДДР.  

Предвид характера на превантивната дейност, с цел недопускане на възникване на 

отрицателно въздействие върху околната среда и имайки предвид заложените условия и 

мерки на най-ранен етап за съобразяване при реализиране на инвестиционното 

предложение, отнасящи се до опазване компонентите и ограничаване влиянието върху 

факторите на околната среда, едно от предизвикателствата е извършване на контрола от 
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направление „ЕО и ОВОС“, определен с насока към обекти с ниво “висок риск” и “среден 

риск”.  

Приоритетите в направлението са стриктно спазване на нормативните изисквания 

при провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО - оптимизиране на качеството и 

повишаване на динамиката в хода на провежданите процедури по реда на Глава VI от 

ЗООС. Издаване на мотивирани решения и становища, и последващ контрол относно 

поставените условия в тях в зависимост от фазите на реализиране на съответното 

инвестиционно предложение, план или програма; уведомяване на обществеността за 

инициирани процедури, приложими процедури, срещи за обществени обсъждания, 

провеждане на консултации, вкл. и поддържане на публичните регистри за извършване на 

процедурите по ОВОС и ЕО. 

Процедирането по ОВОС и ЕО се извършва в съответствие с изискванията на ЗООС, 

Наредбата по ОВОС и Наредбата по ЕО, което от своя страна е съобразено и с 

разпоредбите в ЗООС, свързани с осигуряване на безопасни разстояния от/до 

предприятия/съоръжения с висок и нисък рисков потенциал при одобряване на 

инвестиционни предложения за изграждане на нови или планирани изменения в 

съществуващи предприятия/съоръжения с висок или нисък рисков потенциал по реда на 

глава шеста раздел III от ЗООС при провеждане на приложимите процедури по ОВОС, и 

съгласуване на устройствените планове и техните изменения и по реда на глава шеста 

раздел II от ЗООС, на поземлени имоти на чиято територия са разположени или се 

предвижда да се разположат ПНРП и ПВРП, както и нови жилищни райони транспортни 

пътища и обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи ПНРП и 

ПВРП и нови такива съгласувани/одобрени по реда на ЗООС при провеждане на 

приложимите процедури по ЕО. Тези нови изменения в ЗООС респективно водят и до 

изменения в поднормативната уредба по ОВОС и ЕО - Наредбата за ОВОС и Наредбата 

за ЕО, при провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО.   

В изпълнение на разпоредбите на ЗООС, отнасящи се до това, че Решение, с което е 

преценено да не се извършва ОВОС/ЕО, губи правно действие, ако в срок 5 години от 

датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното 

предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда, 

продължава изваршването на проверки на съответните Решения издадени от инспекцията. 

Във връзка с предстоящите промени в ЗООС, както и с цел уеднаквяване практиката 

по прилагането й, касаещо процедурите по оценка на въздействието върху околната среда 

и екологична оценка, е необходимо по-често обучение на експертите по ОВОС и ЕО. 

 

4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при 

провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати 

и изводи 

За всички постъпили в инспекцията уведомления за инвестиционни предложения, 

планове, програми и проекти, независимо от това дали попадат или не в обхвата на глава 

шеста на ЗООС, е извършена процедура по Оценка за съвместимостта им с предмета и 

целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие (съответно по реда на глава II или по реда на глава III от 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредба за ОС - ДВ.,броя.73 от 11.09.2007 г.). 

Броят на постъпилите уведомление и издадените становища е доста по-голям през 

последните години, поради разпоредбите на чл.2, ал.2 от Наребдата за ОС, влезли в сила 

през 2012г.  

Може да се отчете намален интерес към изграждане на възобновяеми енергийни 

източници, за сметка на увеличаване броя на проектите, с които граждани и фирми 
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кандидатстват за финансиране по различни мерки, основно от Програмата за развитие на 

селските райони.  

Значителен е и броя на постъпилите в инспекцията за съгласуване 

горскостопанските програми за сечи в частни имоти, както на план-извлечения за 

промяна вида на сечите.  

В хода на провеждане на процедурите по ОС не са възниквали съществени 

проблеми. На територията на област Враца, броя на ИП попадащи в границите на 

защитени зони по Натура 2000 е сравнително малък. 

 

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

 

1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и 

регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда 

(Приложение №11) 
Общите и специфични цели на Националната стратегия за околна среда са в 

основата на разработваните на областно ниво нормативни актове, регионални планове и 

програми. 

През 2016 г. на територията контролирана от РИОСВ - Враца са разработени и се 

изпълняват планове, програми и общински наредби, свързани с опазване на околната 

среда. 

Всички общини от област Враца разполагат с разработени програми за опазване на 

околната среда, съгласно чл. 79 от ЗООС. 

Козлодуй, Оряхово, Роман и Мездра имат разработени и приети на заседания на 

Общинските съвети нови и актуализирани „Програми по опазване на околната среда“, със 

срок на действие до 2020 г. Останалите общини са изпълнили заложените мерки и 

дейности в „Програма за опазване на околната среда за периода 2010-2015 г.“ и са в 

процес на изработване на нови програми. Основните задачи, които се поставят в 

програмите, са свързани с преодоляване на проблеми по опазване на околната среда, 

бъдещите мероприятия за снижаване на вредните последици от човешката дейност, както 

и изготвяне на план за действие, съдържащ организация на изпълнение, начини и 

източници на финансиране, отговорни звена и очакван ефект. 

С цел осигуряване на по-здравословна околна среда за по-добро качество на живот, 

всички общини имат Общински планове за развитие 2014-2020 г. В тях са залегнали 

мерки за опазване и съхранение на природните ресурси и постигане на стабилен растеж и 

качество на живот чрез: подобряване на електроснабдяването, подмяна на твърдото с 

биогориво в общинските сгради, подобряване състоянието и материално-техническата 

база в здравната и социалната сфери, на спортните съоръжения и т. н.  

В процес на изпълнение са мерките заложени в актуализираната Програма за 

намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им 

в атмосферния въздух в община Враца за периода 2015-2018 г.  

За отчетния период са актуализирани със срок на действие до 2020 г. и се 

изпълняват Общински програми за управление на отпадъците на Общини Враца, Мездра, 

Роман, Мизия и Оряхово.  

Програмите на общините Враца, Роман и Хайредин за насърчаване на използването 

на възобновяеми енергийни източници и биогорива  са в процес на изпълнение.  

Изпълняват се мерките и приоритетите заложени за 2016 г. в План за устойчиво 

енергийно развитие 2013-2020 г. за общини Мизия и Оряхово, както и тези в Програма за 

енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ 2014-2020 г. за Община 

Мизия. 

Общините Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, 

Роман и Хайредин са изготвили общи устройствени планове в който е предвидено 
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устойчиво и трайно развитие  на съществуващите зелени системи, като средство за 

подобряване на микроклимата и организиране на отдиха на населението.  

 

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и 

проблеми (Приложение №12) 
Основен проект, изпълняван на територията на РИОСВ - Враца за изграждане и 

развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на 

отпадъчните води е „Интегриран проект за воден цикъл за Враца“.  За успешното 

финализиране на проекта на 28.10.2016 г. беше подписан договор, с който МОСВ чрез 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." предостави допълнителни 80 млн. лв. 

на община Враца. В рамките на втората фаза ще бъде изградена и рехабилитирана още 36 

км ВиК мрежа в градската част, реконструкция на магистрален водопровод, който 

доставя вода на Враца от яз. "Среченска бара", както и пълно обновяване на ПСОВ с ново 

механично и електрооборудване, изграждане на нови и обновяване на стари сгради и 

съоръжения. 

Проекта „Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа в гр. Оряхово -

Главен клон I-Б, клон 40-I Б, клон 16-I Б, сградни канализационни отклонения и дъждовна 

канализационна мрежа главен клон I-д, клон 18-д и клон 26-д“ на стойност  920 000 лв. е 

успешно приключен. Подменени са стари водопроводни клонове и доизградени 

канализационни клонове, присъединени към канализационната система на града.  

Успешно е приключен и изпълняваният от община Козлодуй проект „Канализация 

по ул. „Георги Димитров“, гр. Козлодуй – ЕТАП II и III: Участък с дължина 937 м от РШ 

27 на кръстовището на ул. „Георги Димитров“ и ул. „София“ до РШ 14 на ул. „Георги 

Димитров“, с 49 броя канализационни отклонения“, с местонахождение: гр. Козлодуй, 

общ. Козлодуй, обл. Враца“ на стойност  830 000 лв. 

В областта на управление на отпадъците, на територията на РИОСВ - Враца през 

2016г. са изпълнени следните екологични проекти: 

- Инвестиционен проект ”Управление на отпадъците на община Козлодуй - закриване на 

съществуващо сметище за твърди битови отпадъци на гр. Козлодуй”. Проектът е 

финансиран по ПМС 209 за рекултивация на общински сметища. Извършена е техническа 

рекултивация и дейностите от втората година на биологична рекултивация; 

- „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла 

Слатина”. Проектът е финансиран по ПМС 209 за рекултивация на общински сметища. 

Извършена е техническа рекултивация и дейностите от първата година на биологична 

рекултивация; 

- „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово”. 

Проектът е финансиран по ПМС 209 за рекултивация на общински сметища. Извършена е 

техническа рекултивация и дейностите от втората година на биологична рекултивация; 

- „Рекултивация на старо сметище на гр. Мездра”. Проектът е финансиран по ПМС 209 за 

рекултивация на общински сметища. Извършена е техническа рекултивация и дейностите 

от първата година на биологична рекултивация;; 

В рамките на кампанията „ За чиста околна среда 2016“ през отчетната година  на 

територията на РИОСВ - Враца бяха реализирани 18 проекта, финансирани от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Проектите са изпълнявани в една община, осем кметства, седем училища и две детски 

градини на територията на общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Козлодуй, 

Мездра, Мизия, Роман и Оряхово.   

В резултат на изпълнението им са облагородени паркове, градинки, училищни 

дворове и детски площадки. Кампанията насърчава участието с доброволен труд на 

гражданите  и младите хора. в създаването на по-добра жизнена среда. Засадени са цветя, 

изградени са беседки и детски съоръжения за игри и спорт, зони за отдих. Извършени са 
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дейности по почистване на замърсени терени, извозване на събраните отпадъци до 

регламентираните регионални депа, затревяване и залесяване на площи.  

 

3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността 

при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура  

(Приложение №13) 
Във връзка с информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на 

решения и прилагане на механизмите за контрол и екологично образование, от страна на 

РИОСВ - Враца, през 2016 г. са извършени следните дейности: 

- постъпили са 15 броя Заявления по Закон за достъп до обществена информация; 

- издадени са 14 броя Решения за предоставяне на достъп до заявената информация. 

Проведени са 22 броя мероприятия по повод различни екологични дати:  

- Световния ден на влажните зони: 

С презентации, игри и викторина РИОСВ – Враца и ученици от СОУ „Христо 

Ботев” във Враца отбелязаха Световния ден на влажните зони. Експерти от 

екоинспекцията запознаха учениците с влажните зони като източник на устойчив 

поминък и обсъдиха с тях основната тема на инициативата през 2016 г. – „Влажните зони 

и нашето бъдеще - устойчив поминък”;  

- Световен ден на водата – 2 броя: 

Експерти от РИОСВ - Враца и БДДР - Плевен бяха при четвъртокласниците от ОУ 

„Иван Вазов“ във Враца по повод Световния ден на водата. Пред децата беше 

представена презентация и разиграна викторина, свързани с темата на деня на водата тази 

година –  „По-добра вода, по-добра работа“; 

Отбелязването на Световния ден на водата продължи с учениците от първи клас в 

НУ „Иван Вазов“ във Враца. Обединени в тематични групи децата и екcперти от РИОСВ-

Враца и БДДР-Плевен направиха постери. С рисунки и апликации учениците показаха 

кръговрата на водата, източниците на замърсяване, любопитни факти и животворната й 

роля. Участниците се включиха в обсъждането на въпросите за опазването на реките, 

както и защо не бива да пилеем водата; 

- Световния ден на Земята - 22 април 2016 „Дървета за планетата Земя. Нека ги 

засадим“ – 5 броя: 

На 20.04.2016 г., 10.30 часа, в информационния център на РИОСВ – Враца, пред 

деца от ЦДГ “Дъга” във Враца, експерти от инспекцията разказаха за богатото 

биологичното разнообразие и показаха малка част от  него в излъчения документален 

филм за природата на резерват “Врачански карст”; 

На 21.04.2016 г., 10.00 часа, екипа на РИОСВ – Враца засади дърво в двора на ЦДГ 

“Слънце” в град Враца. Експерти от инспекцията проведоха урок на открито за дърветата 

и значенито им за живота на нашата планета, след което всички  участваха в екологична 

игра, демонстрираща влиянието, което оказва намаляването броя на дърветата;  

На 22.04.2016 г., 11.00 часа, в двора на ЦДГ „Българче”, филиала в квартал 

„Бистрец“ във Враца беше засадено още едно дърво. Там децата посрещнаха празника с 

екоспектакъл и изложба с рисунки, посветени на планетата Земя;  

На 22.04.2016 г., 13.00 часа, паркът на квартал „Бистрец“ във Враца се обогати с 

осем дървета, засадени от служители на инспекцията; 

На 22.04.2016 г., 14.00 часа, екипа на РИОСВ – Враца беше гост на НУ „Иван 

Вазов” във Враца, където бяха засадени шест дървета. Учениците показаха ревю на 

дрехи, изработени от отпадни материали, състезание по разделно събиране на отпадъци и 

пуснаха балони с цветовете на Земята; 

- 22 май - Международен ден на биологичното разнообразие: 

На 19.05.2016 г. РИОСВ – Враца проведе наблюдение на водолюбиви птици на 

язовир “Дъбника” край Враца. Участие взеха учениците от екоклуб “Детелини”, към СОУ 

“Христо Ботев”, с ръководител Гергана Комитска; 
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- 5 юни - Световен ден на околната среда: 

Рисунка на асфалт с деца от ЦДГ “Слънце” в град Враца, на тема “За живота на 

дивите животни! Нулев толеранс към нелегалната търговия с диви животни!”; 

- Европейската седмица на мобилността 16 - 22 септември: 

В информационния център на РИОСВ – Враца, на деца от ЦДГ “Слънце” в гр. Враца 

беше представена презентация и филмче, свързани с темата на 2016г, след което децата 

демонстрираха придвижване с велосипеди, като един от начините за опазване на чиста 

околна среда; 

- Международния ден за защита на озоновия слой - 16 септември: 

В  СУ „Иван Вазов“ – гр. Мездра, в часа по физика пред учениците от 8 – ми клас бе 

представена презентация за значението на озоновия слой за живота на планетата; 

- Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) с две инициативи:  

На 21 ноември 2016 г. (понеделник), от 10.30 ч. експерти от инспекцията гостуваха 

на деца от ОДЗ „Мир” в гр. Мездра, на които представиха анимационно филмче за 

разделно събиране на отпадъците;  

На същия ден от 13.10 ч., ученици от 7-ми и 8-ми клас на СУ „Климент Охридски” в 

с. Зверино, общ. Мездра бяха запознати с идеи и начини за намаляване на количествата 

отпадъци, за по-ефективното им  използване като ресурс, както и с послание за по-голяма 

отговорност у подрастващите за опазване на чиста околна среда;  

Други инициативи – 8 броя: 

РИОСВ – Враца се включи в кампанията "Да изчистим България заедно" на 4 юни.  

Експертите почистваха подходите към резерват „Врачански карст“ - подхода на маршрута 

за водопад „Скакля” и място за къмпиране и пикник, граничещо с резервата. 

В Информационния център на РИОСВ – Враца се проведе работна среща с главните 

архитекти на общините от Врачанска област, експерти от общинските администрации и 

РДНСК – Враца, по прилагане на екологичното законодателство; 

На 24 юни – Еньовден инспекцията отбеляза празника на билките заедно с децата от 

ЦДГ „Българче”, филиала в кв. „Бистрец“ на Враца – „Бистро изворче”. В отбелязването 

му се включиха дейци на местното читалище, които изпълниха народна песен, жители и 

кметския наместник на „Бистрец“; 

Експерти от  РИОСВ - Враца участваха в инициативите на Община Оряховo, 

посветени на Деня на река Дунав. Те се проведоха на 29 юни на градския плаж и в тях се 

включиха деца от ЦДГ ”Дружба” и пенсионерски клуб „Детелина” гр. Оряхово; 

Във връзка с кампанията „Яко е да си еко“ за 2016 г., част от която е Зелена 

олимпиада, чиято цел е повишаване знанията на учениците за опазването на околната 

среда и изграждане на екологична култура, от РИОСВ – Враца беше изпратено писмо до 

Инспектората по образование в гр. Враца, с информация за кампанията, условията за 

участие в олимпиадата и с призив за активност от страна на учениците в област Враца; 

На 20 октомври 2016 г. в информационния център на инспекцията, по инициатива 

на техния ръководител гостуваха ученици от пети и седми клас на СУ „Христо Ботев” във 

Враца, участници в екоклуба към училището. Учениците бяха запознати със защитените 

растителни и животински видове, начините за тяхното опазване и мерките за увеличаване 

на популацията им. В презентация бе представена работата на РИОСВ – Враца по 

опазване на биологичното разнообразие, както и характерната за района флора и фауна. 

На 18 ноември от 11 часа, в информационния център на РИОСВ –Враца, на 

официална церемония бяха наградени победителите в конкурс за “Най-чисто населено 

място”, граничещо с резерват “Врачански карст”, който се провежда всяка година от 

инспекцията. В конкурсната надпревара участват селата: Паволче, Челопек, Бели Извор, 

Лютаджик, Згориград и квартал Бистрец. След извършен оглед в районите на населените 

места, по предварително зададени критерии бе направена оценка и бяха определени 

победителите – с. Паволче, с. Челопек и с. Бели Извор. 
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На 15 декември, в информационния център на РИОСВ – Враца гостуваха ученици 

от училище „Никола Войводов” в гр. Враца, във връзка с подготвян от тях  проект на тема 

околна среда. Децата бяха запознати с компонентите на околната среда и основните им 

замърсители. Беше им представена информация и за природните богатства в региона - 

биоразнообразието, защитените територии и зони в област Враца и необходимостта от 

тяхното опазване.  

В проведените от инспекцията инициативи, участие са взели 670 броя ученици и 

деца от детски градини (от пет училища и пет детски градини), проявяващи най-голям 

интерес за участие в екологични мероприятия на инспекцията.  

Проведена е комисия със заинтересованите страни, представители на институции и 

граждани във връзка с предложение за обявяване на  нова защитена територия ПЗ 

"Черния извор".            

Във връзка с постъпили сигнали от добросъвестни граждани, от страна на 

инспекцията са предприети действия по спасяване на двадесет ранени или бедстващи 

птици, от които четири черношипи ветрушки, малък ястреб, малка бяла чапла, градска 

лястовица, горска улулица и дванадесет бели щъркели. След оказана първа помощ и 

подготовка за транспортиране, птиците са изпратени към Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора, за лечение и доотглеждане. 

Интернет-страницата на РИОСВ е посетена общо 46 445 потребители, от които 

9 058 уникални.  

Посетители в Информационен център – 245 броя. 

Дадени са 8 броя интервюта към регионални и национални ТВ и радия: 

- 2 броя Римекс ТВ; 

- 2 броя Михайлов ТВ; 

- 2 бр към Агро ТВ; 

- 2 броя към радио Видин към БНР.  

На интернет страницата на РИОСВ – Враца www.vracakarst.com през 2016 г. 

редовно са публикувани всички издадени от инспекцията решения - Решения по ОВОС, 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда, издадените Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда по уведомления за 

инвестиционни предложения, Становищата по ЕО, Решенията за преценяване 

необходимостта от извършване на ЕО, Решенията по Оценка за съвместимостта. 

Публикувани са и отчетите за извършената от инспекцията дейност – контролни 

проверки, проверки по жалби и сигнали, резултати от проверките, дадени предписания, 

наложени санкции и т.н.  

Осигурен е публичен достъп до Доклад по ОВОС за ИП "Изграждане на 

пристанище "АДМ Оряхово", както и до Доклад по Екологична оценка и Доклад за 

Оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ върху защитените зони, на Общ устройствен 

план /ОУП/ на Община Мездра, с цел провеждане на консултации с обществеността 

относно реализацията на предвидените ИП, планове и програми.   

Информацията на интернет страницата на РИОСВ – Враца се обновява ежедневно и 

предоставя данни и сведения относно цялостната дейност на Инспекцията. 

 

4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и 

представители на обществеността 

С цел повишаване на ефективността на контрола и постигане на по–добри 

резултати, част от проверките, в зависимост от спецификата на проверяваните обекти, се 

извършват съвместно със служители и от други регионални структури.  Ефективното 

взаимодействие между институциите на национално и регионално ниво е от съществено 

значение за провеждане на държавната политика на местно ниво, включително в областта 

на опазване на околната среда и защита здравето на хората. 
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Отчитаме много добри резултати и ефективно взаимодействие при осъществяването 

на съвместни проверки и комисии с участието на други институции. При постъпване на 

жалби и сигнали, когато компетентността е не само наша, е търсено партньорство с други 

институции – ОД  на МВР, РЗИ, РДНСК, ОДБХ, РДГ, областна администрация, общини и 

др. Проверките, при които се налага участие на контролни органи от други институции, 

се планират предварително, като се определя точна дата за проверката и координатор на 

проверката. Съставя се един констативен протокол, независимо от броя на институциите, 

като координатора предоставя копие от Протокола на всички заинтересовани страни. В 

доклада се описват и констатирани нарушения на законодателството, което е от 

компетенциите на тези институции.  

Контролът по изпълнение на задълженията на операторите, на които е издадено 

разрешително  по чл.104, ал.1 от ЗООС, се осъществява от комисии съставени от 

представители на  териториалните и регионалните структури на: Министерството на 

околната среда и водите,  Министерството на вътрешните работи, Изпълнителна агенция 

"Главна инспекция по труда“ и  представители на Кметовете на общините. Членовете на 

комисиите са поименно изброени в Заповед на министъра на околната среда и водите. За 

всяка проверка, участниците в нея и фирмата/предприятието се уведомяват 

предварително. За извършената проверка се съставя Констативен протокол, който се 

подписва от представителите на контролните органи и от представителя/ите  на 

проверяваният обект. След оформяне на Констативен протокол се изготвя Доклад до 

Министъра на околната среда и водите. 

Регулярно се провеждат  работни срещи на експерти от РИОСВ Враца с кметове на 

общини и експерти  от общинската администрация. Проведените срещи са във връзка с 

изпълнение на  целите и приоритетите на РИОСВ Враца за добра пряка и обратна връзка 

в работата на Инспекцията с общините от териториалният й обхват – област Враца, в 

изпълнение  изискванията на стандартите, заложени в МОСВ по Системата за управление 

на качеството.  

През годината е взето  участие в междуведомствени комисии, в изпълнение на 

Заповед на Областният Управител на Област Враца, назначена на основание чл. 32, ал. 1, 

чл. 31, ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при 

бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите е взето участие в междуведомствена 

комисия, която извърши оглед на участъците от речните корита извън урбанизираните 

територии. Извършен е оглед на речните корита извън населените маста на реките Скът, 

Огоста, Рибине, Бързина, Искър, Гостиля и др. Определени са дължините на речните 

участъци чиято проводимост е намалена и се нуждаят от почистване. 

Взето е участие в осем заседания на комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ към Областна 

дирекция „Земеделие”- Враца относно промяна предназначението на земеделските земи. 

Извършени са съвместни проверки с ОД МВР на автоморги, автокъщи и автосервизи. 

РИОСВ  Враца провежда  при  неформална  среда  диалог с местните  власти на  

общините  от териториалния обхват на инспекцията – област Враца, областна 

администрация, природозащитници и  представители на бизнеса за постигане на баланс и 

ефективност  в действията за реализиране политиката по околна среда. 

 

5. Анализ на дейностите по други текущи задачи 
 Паралелно с осъществяването на контролната дейност по прилагането на 

изискванията на действащите правни норми, експертите от РИОСВ – Враца са извършили 

и редица други текущи дейности: 

Съвместно с инвеститорски контрол от ПУДООС е осъществен контрол и е взето 

участие в комисии за приемане на извършена работа на реализирани проекти, 

финансирани от ПУДООС в рамките на националната кампания “За чиста околна среда” 

на МОСВ за 18 броя обекта в региона. 
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Взето е участие в 33 броя комисии и заседания от различно естество и 26 броя 

общински експертни съвети по устройство на територията (ОЕСУТ). По време на 

провеждането на съветите са прегледани и обсъдени представените преписки по които и 

инспекцията има отношение съгласно изискванията на ЗООС и другите нормативни и 

поднормативни актове свързани с опазване на околната среда, като са дадени съответните 

становища във връзка с тях. 

Взето е участие в 17 броя държавни приемателни комисии на територията на област 

Враца. За всеки строеж експертите са издали становища за съответствието им с 

изискванията на екологичната нормативна уредба. 

С цел надграждане на административния капацитет на служителите, през 2016 г. 

експерти на РИОСВ - Враца са взели участие в 15 броя организирани семинари. 

Във връзка с постъпили писма от Областна администрация, Районна прокуратура и 

други институции са извършвани своевременни проверки и е осъществяван контрол за 

спазване на екологичното законодателство през годината.  

Регулярно се провеждат работни срещи на експерти от РИОСВ - Враца с кметове на 

общини и експерти от общинската администрация. Проведените срещи са във връзка с 

изпълнение на  целите и приоритетите на РИОСВ - Враца за добра пряка и обратна връзка 

в работата на Инспекцията с общините от териториалният й обхват – област Враца, в 

изпълнение  изискванията на стандартите, заложени в МОСВ по Системата за управление 

на качеството. 

 

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

С цел подобряване на контролната дейност, преодоляване на възникващите 

проблеми и повишаване ефективността на работа, както и постигане на по-високи 

резултати се предвижда да се предприемат действия в следните насоки: 

 Организиране на работни срещи с кметове на общини и  представители на бизнеса  

с цел повишаване на информираността в областта на екологичното 

законодателство; 

 Прецизиране на обектите за контрол и създаване на база данни за проследяване на 

обектите от фазата на инвестиционно намерение до резултатите от провеждания 

текущ и последващ контрол на обекта; 

 Изготвянето на електронни досиета на обектите; 

 Приоритет за 2017 г. в дейността на РИОСВ - Враца е засилен контрол на 

операторите, на които са налагани санкции и/или съставяни актове и наказателни 

постановления за нарушения на екологичното законодателство;  

 Акцент на контролната дейност в направление управление на отпадъците ще  

бъде синхронизиране дейностите на площадките и операторите, притежаващи 

документи по чл. 35 от ЗУО с въведените промени и нови изисквания в 

законодателството през  м. декември 2016 г. в указаните срокове; 

 Предотвратяване на замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им 

територии и контрол по поддържане на чистотата на пътища; 

 Засилване на контрола на предприятията, извършващи собствени периодични 

измервания (СПИ) на емисии на замърсители в атмосферния въздух, както и на 

излъчващите  шум в околната среда, като приоритетни са тези които граничат с 

жилищни територии или се намират в жилищни зони; 

 Контрол по прилагането и изпълнението на мерките, заложени в плана за действие 

в Общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на 

установените норми нива на фини прахови частици в атмосферния въздух, с цел 

подобряване на КАВ в гр. Враца. Изготвяне на Общинската програма за 

намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух в гр.Мездра; 

 Проверки на бензиностанции, във връзка с експлоатацията и използването на 

оборудването, съгласно изискванията на Наредба № 16, като през 2017 г. Ще се 
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извършват проверки на обектите във връзка с влезлите в сила изисквания за 

оборудване на съоръженията със системи съответстващи на Етап ІІ на улавяне на 

бензиновите пари; 

   Ефективен контрол върху работата на новоизградените селищни пречиствателни 

станции за отпадъчни води на гр. Козлодуй, гр. Бяла Слатина, гр. Мездра, както и 

на ПСОВ - гр. Враца, която е в процес на реконструкция; 

 С цел подобряване екологичното състояние на повърхностни и подземни 

водоизточници е необходим засилен контрол върху оператори, титуляри на 

разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, 

формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества с 

констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени 

в разрешителните, както и изготвяне на мероприятия за недопускане нарушаване 

изискванията на издадените разрешителни и  предприемане на коригиращи 

действия при констатирани нарушения;  

 Необходимо е оптимизиране на качеството и повишаване на динамиката в хода на 

провежданите процедури по реда на Глава VI от ЗООС. Издаване на мотивирани 

решения и становища, и последващ контрол относно поставените условия в тях в 

зависимост от фазите на реализиране на съответното инвестиционно предложение; 

 Приоритетите за 2017г. в дейността на направление ОВОС и ЕО са контрол на 

условията в решенията по ОВОС издадени от МОСВ (касаещи ИП на територията 

контролирана от РИОСВ-Враца) и РИОСВ - Враца за инвестиционни предложения 

които са на етап реализация и/или предстоящо въвеждане в експлоатация; контрол 

на Решения с които е преценено да не се извършва ОВОС/ЕО за инвестиционни 

предложения, които в срок 5 години от датата на издаването на съответните 

Решения не е започнало осъществяването им; 

   Контрол върху изпълнението на условията, поставени със съответните Комплексни 

разрешителни (КР) на 8 броя оператори. Ще се обърне по-голямо внимание и 

засили контрола спрямо оператори, при които е констатирано несъответствие с 

условията в КР при проверките от 2016 г., давани са предписания или са съставени 

АУАН; 

 Изготвяне на  актуална информация относно химичните вещества и смеси, които 

са пуснати на пазара, търгувани, съхранявани, употребявани, внесени или 

изнесени от всички фирми на територията на РИОСВ - Враца; 

 Изпълнение на дейности във връзка с предстоящото изготвяне на заповеди за 

обявяване на защитените зони по Директивата за местообитанията, като - 

провеждане на разяснителни кампании по въпросите, свързани с мрежата Натура 

2000, провеждане на обществени обсъждания на проекто-заповедите за обявяване 

на зони и по-конкретно на режимите и забраните, които ще бъдат въведени с тях. 

Определянето на съответните режими за дейности на територията на дадена зона, 

предвид спецификата и предмета й на опазване, е един от факторите за 

поддържане на благоприятния природозащитен статус на защитените зони;  

 Необходим е засилен контрол на защитените територии – изключително държавна 

собственост, както и проверки по спазване на режима на защитени територии. 

Целта е опазване и поддържане на биологичното разнообразие и статута на 

защитените територии в синхрон със задълженията, произтичащи от националното 

законодателство и сключените международни актове; 

 Необходимост от повишаване квалификацията на експертите чрез редовно 

провеждане на работни срещи, семинари и дискусии за получаване на указания и 

споделяне на практически опит при прилагане и във връзка с изменения на 

екологичното законодателство. 

 

 


