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Съдържание:

І. Отчет за дейността на РИОСВ – гр. Враца през 2010 г.

Текстова част:
1.1. Брой извършени проверки и проверени обекти – анализ и сравнение

спрямо плана за контролна дейност за 2010 г., и анализ и сравнение
спрямо предходната отчетна година (2009 г.)

№ Компоненти и фактори
на околната среда, по
които се осъществява

контрол

Брой
планирани
за 2010 г.
проверки

Брой  извършени
през 2010 г.

проверки

Брой експерти
извършили
проверките

1 2 3 4 5
1. Въздух 163 172 2
2. Води 132 213 2
3. Почви 35 30
4. Отпадъци 280 314 3
5. Подземни богатства 45 20
6. Биологично

разнообразие
139 124 3

7. Шум 34 36 1
8. КР 17 18 4
9. ОВОС 5 7 2
10. Химикали 46 53 1
11 По чл. 104 от ЗООС 6 6 1
12.  Радиационен контрол
13.

ВЪЗДУХ:

През 2010г. в направление “Контрол чистотата на въздуха” са извършени общо 172
контролни проверки при планувани 163. През 2009г. са извършени 170 проверки. Проверени
са 7бр.  сигнали и жалби.  Издадени са 10бр.  предписания  (едното е с постоянен срок).
Изпълнените предписания са 10бр., като едно от тях е издадено през предходната година.
Изпълнен е “График за извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни
източници през 2010г.”
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Изготвени са 78бр.  Протоколи за оценка на резултатите от проведени СНИ /собствени
непрекъснати измервания/ на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух и
са утвърдени 54бр. Доклади с резултати от извършени СПИ /собствените периодични
измервания/ на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

Съставени са 2бр.  санкции /1бр.  еднократна и 1бр.  текуща/  за замърсяване на
атмосферния въздух над допустимите норми.

През периода е взето участие в 2бр. Държавни приемателни комисии.
Взето е участие в междуведомствена комисия по “Екология и опазване на околната среда”
към Областния съвет – Враца и проведените от МОСВ семинари свързани с
разработването/актуализирането на общинските програми за оценка и управление на
качеството на атмосферния въздух,  както и във връзка с промените в Наредба №7  и
Наредбата за бои, лакове и авторепаратурни продукти.

Емисионен контрол

През 2010г са извършени 12бр. емисионни замервания на подобекти  на   Дружества
източници на вредни емисии в атмосферния въздух.  През 2009г. е извършен емисионне
контрол на 26 бр. подобекта. В сравнение с 2009 г. е намалял броят на подобектите, на които
е извършен емисионен контрол съвместно с РЛ-Враца, което се дължи на преустановената
дейност на някои обекти, източници на емисии на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух.

“Топлофикация - Враца”ЕАД, гр. Враца е специализирано в производството и
пласмент на пара, топлинна и ел. енергия. През годината със занижен товар работиха: ТЕЦ
”Градска” и ОЦ ”Младост” на гориво природен газ. При извършения емисионен контрол на
ТЕЦ ”Градска”, измерените концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния
въздух са под ПДН /пределно допустимите норми/.  Във връзка с изискванията на Наредба
№6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни източници, Дружеството е извършило СПИ на
концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух
при експлоатацията на ОЦ “Младост”. От представения и приет Доклад в РИОСВ - Враца е
установено, че измерените концентрации на емитираните вредни вещества в атмосферния
въздух отговарят нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в
атмосферния въздух от неподвижни източници.

Асфалтовите бази в региона работиха периодично:

- Асфалтова база с. Паволче, общ. Враца към “Кралтрейд”ООД, гр. Враца - при
извършеният емисионен контрол на асфалто-смесителната инсталация, не са установени
наднормени концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух.

- Асфалтова база с. Чирен, общ. Враца към “Пътстройинженеринг”АД, гр. Враца
- при извършеният емисионен контрол на асфалто-смесителната инсталация, не са
регистрирани наднормени концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния
въздух.
          - Асфалтова база с. Бутан, общ. Козлодуй към “Пътстройинженеринг”АД, гр.
Враца - през годината асфалто-смесителната инсталация към базата не е работила поради
липса на производствени поръчки.
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“Холсим (България)1”АД, с. Бели Извор, общ. Враца. Дружеството е
специализирано в производството на цимент. При извършен емисионен контрол на: Пещ №2
за производство на цимент /Втора технологична линия/, не са установени концентрации на
изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух над ПДН.

 Ежемесечно в РИОСВ – Враца съгласно изискванията на издаденото Комплексно
разрешително и 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./
се представят месечни отчети за оценка на резултатите от СНИ на  емисиите 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.
На база представените и утвърдени в РИОСВ - Враца, Годишни Доклади за 2009г. с
резултатите от извършени СНИ, на Дружеството е наложена еднократна санкция за
констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въздух с хлороводород при работата
на Пещ №2 за производство на цимент.

Във връзка с условията залегнали в издаденото Комплексно разрешително и Наредба
№6,  Дружеството е извършило СПИ на 33бр.  подобекти.  Дружеството извършва и СПИ на
Пещ №2 за производство на цимент по показателите: въглероден оксид, хлороводород,
флуороводород, диоксини и фурани, антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган,
никел, ванадий, живак, кадмий и талий. Пробите се взимат от Хърватска лаборатория
”METROALFA” Загреб и се анализират от лаборатория в гр. Марибор, Словения. След
получаване на протоколите от анализ, Дружеството изготвя Доклади, които се предават в
РИОСВ-Враца.

На база резултатите от извършеният емисионен контрол на производствените
мощности на “Вархим1”ЕООД, гр. Мездра – “Хидратен цех” гара Черепиш и
констатиранe намаляване на наднормените концентрации по показателя прах, действащата
месечна санкция на Дружеството за замърсяване на атмосферния въздух с прах над
допустимите норми е намалена.
          При извършения емисионен контрол на паровите централи към: “БГ- Дринкс” ЕООД–
Пивоварна “Леденика и ММ1” гр.  Мездра и “Ню текс1”АД, гр. Мездра се установи, че
измерените концентрации на емитирани вещества в атмосферния въздух отговарят на
нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от
неподвижни източници.

Във връзка с условията залегнали в издадени Комплексни разрешителни и Наредба
№6, Дружествата: “Вратица1”ООД,  гр.  Враца,  “Метизи1” АД, гр. Роман,
“Екопроект1”ООД, гр. Враца и “Стройкерамика1”АД, гр. Мездра - база Мездра са
представили в РИОСВ - Враца Доклади с резултатите от извършени СПИ на концентрации
на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух. От приетите
Доклади е установено, че измерените концентрации на емитираните вредни вещества
отговарят на нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния
въздух.

Във връзка с изискванията на издадено Комплексно Разрешително и Наредба №6 за
реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни източници, Дружеството “Яйца и птици1”АД, гр. Мизия
/площадка гр. Козлодуй/ е извършило СПИ на концентрации на вредни вещества в
отпадъчните газове на 4бр. подобекти. От представените и приети Доклади в РИОСВ-Враца
е установено, че измерените концентрации на емитирани вредни вещества - прах отговарят
на нормите за допустими емисии на 3бр. подобекти. За единия подобект е издадено
Предписание с постоянен срок, касаещо повишаване ефективността на пречиствателното
съоръжение /циклон/ с цел достигане на емисионните норми. Съгласно изискванията на
Наредба №6, Дружествата: “Вега Стар1” ЕООД, гр. Бяла Слатина и “Хаджийски и
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фамилия1” ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол са извършили СПИ на концентрации на
вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух при работата на
действащите горивни инсталации към тях. От изготвените и приети Доклади в РИОСВ-Враца
е установено, че измерените концентрации на емитираните вредни вещества отговарят на
нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

Дружествата: “Химко1”АД, гр. Враца и Камибо”ЕООД- ТП “Хименерго1” гр.
Враца– специализирани в производство на химически продукти са с преустановена
производствена дейност, която през 2010г. не е възобновявана. До момента същите нямат
изяснена производствена програма за 2011г.

През годината, “Инсталация за сушене на металургична шлака”гара Елисейна
към СД“Гарант90- Цонев и сие”гр. Враца,  Парен котел към “GTI компютри” ЕООД, гр.
София разположен на площадка към “Завод за хартия1”АД, гр. Мизия на гориво еко-
брикети  и “Стройкерамика1”АД, гр. Мездра- база Враца- специализирано в
производството на керамични изделия   не са извършвали производствена дейност поради
пазарни съображения.

Имисионен контрол
През 2010 г., мониторинг на качеството на атмосферния въздух на гр. Враца се

осъществява чрез Автоматична измервателна станция /АИС / и Пункт “РИОСВ - Враца”.
       - Пункт “РИОСВ-Враца” контролира следните замърсители: серен  диоксид, амоняк,
сяроводород,  и  ФПЧ10;
       - АИС-Враца контролира следните замърсители: серен диоксид, азотен оксид и диоксид,
азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и озон;
При анализ на регистрираните концентрации на горните замърсители, превишения са
констатирани по показателя ФПЧ10 от АИС-Враца и Пункт “РИОСВ - Враца”.
Регистрираните наднормени концентрации не се дължат на промишлени източници, а
основно на използваните горива през отоплителния сезон в битовия сектор и замърсените и
некачествени пътни настилки.

 Ежемесечно в ИАОС и Дирекции “ОЧВ” на МОСВ се изпраща информация с
измерените концентрации ФПЧ10 от пунктовете за мониторинг. За тях и регистрираните
концентрации Озон са изготвени  Отчети за  “Зимен сезон” включващ периода от  01.10.2009
г. до 31.03.2010 г.  и  “Летен сезон”  включващ периода от  01.04.2010 г. до  30.09.2010 г.
През 2010 г. на територията контролирана от РИОСВ - Враца няма извършвани измервания с
Мобилна автоматична станция за имисионен контрол на атмосферния въздух към ИАОС
Регионална Лаборатория – Плевен.
В графичен вид са представени регистрираните от АИС - Враца среднодневни концентрации
на някои от основните замърсители влияещи върху качеството на атмосферния въздух на
територията на Враца.

АИС - Враца през 2010г. e регистрирала средноденонощни концентрации на ФПЧ10
над ПДКсдн - 50 микрограма/м3 през 81дни. Най-много регистрирани наднормени
концентрации са отчетени през зимния период. Средногодишната норма 40 микрограма/м3
не е превишена /регистрираната е 35 микрограма/м3/.
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Регистрираните средноденонощни концентрации на Озон от АИС - Враца през 2010 г.
са под прага за информиране на населението - 180 микрограма/м3. Най-високата
концентрация е регистрирана на 13.07.2010 г. – 101,92 микрограма/м3.

Регистрираните средноденонощни концентрации на Азотен диоксид от АИС - Враца през
2010г. са под ПДК счн – 200 микрограма/м3. Най-високата концентрация е регистрирана на
22.12.2010г. – 67,62 микрограма/м3. Средногодишната норма 40 микрограма/м3 не е
превишена  /регистрираната е 20,2 микрограма/м3/.
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АИС-Враца през 2010 г. е регистрирала средноденонощни концентрации на Серен диоксид
под ПДКсдн - 125 микрограма/м3. Най-високата концентрация е регистрирана на 28 . 01.
2010г.- 60,55 микрограма/м3.

АИС - Враца през 2010 г. е регистрирала средноденонощни концентрации на Въглероден
оксид под ПДК макс. за 8часов период - 10 милиграма/м3. Най-високата концентрация е
регистрирана на 22.12.2010 г. - 2,02 милиграма/м3.



Летливи органични съединения

              Контролна дейност на РИОСВ включва предотвратяване или намаляване на
замърсяването на въздуха свързано с участието на ЛОС. В присъствие на азотни окиси
и слънчева светлина Летливите Органични Съединения действат като катализатор за
образуване на приземен озон. Приземният озон е агресивен спрямо живата тъкан и
следователно, опасен за човешкото здраве и околната среда. Халогенираните ЛОС
допринасят за разрушаването на стратосферния озонов слой, а някои ЛОС са считани за
парникови газове, влияещи на глобалния климат.
             Емисиите на летливи органични съединения, съдържащи се в бензина,
представляват местни и регионални проблеми, свързани с качеството на въздуха
(бензол и озон). Озонът в близост до земната повърхност е замърсител, който
преминава през националните граници, и представлява третият по значимост парников
газ. Бензолът е известен канцероген за човека.

Бензиностанции

             Проверките включват обекти на територията на Врачанска област, които са
контролирани във връзка с изискванията на Наредба № 16 /ДВ, бр. 75/1999 г., изм. ДВ,
бр. 9 /2008 г./ за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. През 2010г. са извършени
26 бр. проверки на бензиностанции. През 2009г. са извършени 32 проверки на обекти
за търговия с горива. Пет от проверените обекти не работят и не се извършва търговия
с петролни продукти.  Един обект е отдаден под наем на “Еко България”  ЕАД,  гр.
София, а втори е със сключен договор с “Лукойл-България” ЕООД, гр. София за
реклама и продажба на техни продукти. Един от обектите (бензиностанция “Петрол”
АД, с. Зверино) е с нов собственик. Проверените бензиностанции съответстват на
нормативните изисквания и имат изградена херметична  свързваща система за улавяне
на парите на бензина (Фаза I) при зареждане на бензиновите резервоари от
автоцистерните. В област Враца няма обекти, които да не са приведени в съответствие
с изискванията на Наредба № 16.

Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения,
изпускани в атмосферния въздух в резултат на употреба на разтворители в

определени инсталации

               Във връзка с изискванията на Наредба №7 /ДВ, бр. 96/31.10.2003 г., изм. ДВ,
бр.67/ 21.08.2009г./ за норми на допустими емисии на летливи органични съединения,
изпускани в атмосферния въздух в резултат на употреба на разтворители в определени
инсталации през 2010г.  са извършени 22бр. проверки . През 2009г. са проверени 26
обекта. Проверени са четири ателиета за химическо чистене в гр. Враца, гр. Мездра и
гр. Козлодуй, не превишаващи нормата за обща емисия за перхлоретилен, съгласно
Наредба №7 (НОЕ=20 г/кг  почистен текстил). Дружествата са представили в срок в
екоинспекцията План за управление на разтворителите (ПУР) за 2009 година. Същите
са утвърдени с Решение от Директора на РИОСВ.
           Извършена е проверка на две печатници в гр. Враца, едната от които не работи  и
едно текстилно предприятие в гр. Мездра. “Дал1” ООД, гр. Мизия е с преустановена
дейност от м.  февруари 2010г.  Използваните ЛОС  от дружествата са под долните
прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР). Не са констатирани
нарушения на екологичното законодателство. Съгласно нормативните разпоредби,
контролираните обекти 24бр. (два от контролираните 26 обекта не са работили през
2009г. ) са представили през 2010 г. справка в РИОСВ-Враца за 2009г., относно
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консумацията на разтворители (КР) и количествата вложени разтворители (КВР) в
производствения процес.
               Петнадесет обекти от металообработващата и дървообработващата
промишленост в градовете Враца, Козлодуй, Оряхово, Криводол и Бяла Слатина са
проверени и във връзка с Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата
на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Няма нарушения на изискванията за етикетиране и норми за допустимо съдържание на
органичен разтворител в използваните от фирмите продукти.

Наредба за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични
разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

             Във връзка с Наредбата влязла в сила от 06.03.2007 година и обнародвана в ДВ,
бр. 20/2007 г., изм. ДВ, бр. 25/2010г. през 2010г. са извършени 40бр. проверки, броя на
проверените обекти през 2009г. е същият. Това са 10 търговци на едро на бои, лакове
и авторепаратурни продукти в гр. Враца и гр.Козлодуй, 21 търговци на дребно в
различни общини на областта, 3 автосервиза в гр.Враца и 6 строителни фирми  в гр.
Бяла Слатина и гр. Козлодуй. Дадени са 3бр. предписания във връзка с несъответствие
с новите изисквания за етикетиране на продуктите. Изпълнени са 3бр. предписания.
Една от строителните фирми не използва бои и лакове за дейността си, един от
търговците на дребно не извършва търговска дейност,  а в друг от обектите е
преустановено снабдяването и продажбите на продукти от обхвата на горепосочената
наредба. При останалите проверени обекти не  са констатирани несъответствия в
изискването за етикетиране на продуктите и нормите за максимално допустимо
съдържание на летливи органични съединения .
              Всички  фирми през изминалата 2009г. са представили през 2010г., в
нормативно определения срок информация за пуснатите на пазара или употребени
продукти от обхвата на наредбата за изготвяне на годишен отчет на РИОСВ-Враца.

Вещества нарушаващи озоновия слой и флуорирани парникови газове

Във връзка с осъществяване на контрол по прилагане на Регламенти на
Европейския парламент и на Съвета 2037/2000г. и 842/2006г. и Наредбите към тях,
касаещи веществата нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и флуорирани парникови
газове (ФПГ) през 2010г. са извършени 50 проверки. През  2009г. броя на извършените
проверки е 44. Това са 39 оператори, които в производствената си или търговска
дейност използват хладилни и климатични инсталации работещи с 3 и над 3 килограма
хладилни агенти и 11 сервиза за ремонт на хладилна и климатична техника. Издадени
са 2бр. предписания на обекти “Пени Маркет България” ЕООД в гр. Бяла Слатина и в
гр. Враца. Предписанията са относно изготвяне и предоставяне в РИОСВ-Враца на
досиета за хладилните и климатични инсталации. Изпълнени са 3бр. предписания:
едно на цех за месопреработка и кулинария “Ивагус” ЕООД, гр. Враца, издадено в края
на 2009 г., касаещо заустване на производствените отпадъчни води на дружеството и
две за обектите на “Пени Маркет България” ЕООД. През 2010г. са регистрирани 8 бр.
нови обекти. Един обект в гр. Криводол продължава да не работи от 2006г.
Използваните фреони в инсталациите са от разрешените за употреба, съгласно
нормативните изисквания – ФПГ R 134А, R 404А, R 407 С, R 410, R 507А и ВНОС R
22, R 406А. Всички обекти водят досиета за състоянието на хладилните и климатични
инсталации работещи с ВНОС и ФПГ. Лицата извършващи сервизна дейност, както и
част от фирмите притежават Документ за правоспособност за работа с ФПГ. През
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годината, контролираните фирми  са представили  в РИОСВ-Враца в нормативно
определения срок годишен отчет за ВНОС и ФПГ.

Извършени са и 4бр. проверки на обекти в  гр. Криводол, гр. Оряхово и с.
Зверино, общ. Мездра.

ВОДИ

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 2010г. в сектора във връзка с осъществяване на превантивен,
текущ и последващ контрол са извършени 213 бр. проверки на обекти формиращи
отпадъчни води, при планирани в плана за контролната дейност 132 бр. За
констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство в
областта на водите са издадени 23 бр. предписания, 4 бр. от които не са изпълнени и са
съставени актове. Съвместно с Регионална лаборатория – Враца са извършени  96 бр.
пробонабирания от отпадъчни води, съгласно утвърдени графици или по преценка на
експертите и на 8 бр. обекти пробонабиране от подземни води във връзка с условията
поставени в комплексните разрешителни.

През годината са съставени 7 бр. акта, като 4 бр. от тях са съставени по чл. 166,
т. 3 от ЗООС за неизпълнение на дадени предписания.

Поради изпускане на отпадъчни води, неотговарящи на индивидуалните
емисионни ограничения, определени в разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води за периода са наложени следните санкции:

· “ВиК”  ООД,  гр.  Враца –  наложена еднократна санкция на ГПСОВ-
Враца, в размер на  27 538,93 лв.;

· “Булгартрансгаз” ЕАД – район Чирен - наложена еднократна санкция,
в размер на 29 лв.;

· Затвора-Враца, гр. Враца – наложена текуща санкция в размер на 60
лв./мес. Поради отстраняване на причините довели до надвишения
над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в
разрешителното за заустване на отпадъчни води, санкцията е
отменена;

· “Вега Стар” ЕООД, гр. Бяла Слатина – наложени две текущи санкции
– за І-ви поток (производствени отпадъчни води) в размер на 22
лв./мес. и ІІ-ри поток (битово-фекални отпадъчни води) в размер на
17,10 лв./мес. Поради повишаване на превишенията над
индивидуалните емисионни ограничения, санкцията е увеличена на
463,80 лв./мес.

Основен замърсител по отношение “води” на територията, контролирана от
РИОСВ-Враца е предприятието за млекопреработка “Млечен рай-2” ООД в кв.
Бистрец. През годината, поради увеличаване на концентрациите на замърсяващи
вещества в отпадъчните води над индивидуалните емисионни ограничения, определени
в разрешително за ползване на воден обект за  заустване на отпадъчни води, издадено
от Директора на БДУВДР-Плевен в полза на “Млечен рай-2”  ООД,  на фирмата е
увеличена текущата санкция - 1833 лв./мес. С цел трайно решаване на проблема, със
Заповед на Директора на РИОСВ-Враца е прекратено изпускането на отпадъчни води
от предприятието към река Лева, до влизане на новоизградената пречиствателната
станция за отпадъчни води в нормален технологичен режим и постигане на
индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. В
изпълнение на Заповедта е извършено пломбиране на спирателния кран на изхода на
пречиствателната станция и байпасния канал чрез който отпадъчната вода се зауства
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без пречистване в реката. До постигане на индивидуалните емисионни ограничения,
отпадъчната вода от млекопреработвателното предприятие се извозва до колектор на
градска канализация гр. Враца за пречистване в ГПСОВ, съгласно сключен договор с
“ВиК” ООД, гр. Враца.

Една от причините за по-големия брой извършени проверки в сравнение с
планираните за 2010г. в сектор “води” са възникналите проблеми при пускането в
експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води на “Млечен рай-2” ООД
и засиления контрол от страна на РИОСВ-Враца, респективно извършените проверки.

Поради изпускане на отпадъчни води към повърхностен воден обект с
превишения над допустимите норми, определени в Наредба №7 (ДВ бр. 96/1986г.) за
показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води на два
обекта са наложени текущи санкции:

· “Марколана – България” ООД, с. Зверино, общ. Мездра - наложена
текуща санкция в размер на 32 лв/мес. Фирмата не подлежи на
разрешителен режим (разрешително за заустване) по Закона за
водите, тъй като формира само битово-фекални отпадъчни води под
10 куб. м на денонощие ;

· “Топила Груп” ЕАД – предприятие за млекопреработка в с. Ракево,
общ.  Криводол -  наложена текуща санкция в размер на 538  лв/мес.
Предприятието е в процедура по издаване на разрешително за
ползване на воден обект, река Ботуня за заустване на отпадъчни
води. Санкцията е наложена поради неефективната работа на
изградената пречиствателна станция /ПС/ за отпадъчни води. До
влизане на пречиствателните съоръжения в нормален технологичен
режим и постигане на желания пречиствателен ефект, отпадъчната
вода ще се извозва за пречистване в ГПСОВ-Монтана, съгласно
сключен договор. След преустановяване изпускането на отпадъчни
води към реката санкцията е прекратена.

Поради увеличение на превишенията в отпадъчните води над допустимите
норми,  съгласно Приложение №2  към чл.6  ал.1  на Наредба № 7  (ДВ бр.98  от
01.12.2000г.) за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в
канализационните системи на населени места на ЕТ “Млечен пулс – 95 – Цветелина
Томова”, гр. Криводол е увеличена текущата санкция – 23 лв/мес.

През периода на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй е отменена текуща
санкция, поради отстраняване на причините довели до надвишения над
индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителни за заустване на
отпадъчни води. На “Завод за хартия” АД, гр. Мизия е спряна текуща санкция, поради
прекратяване на производствената дейност.

На дружеството “Вратица-Враца” АД, гр. Враца е съставен акт за неизпълнение
на предписание, отнасящо се за условие от комплексното разрешително в раздел
“Емисии в отпадъчните води”.

Поради неефективно работещи пречиствателни съоръжения за отпадъчни води
или липсата на такива, изброените обекти са класифицирани като рискови по
компонент “води” и са обект на засилен контрол от страна на РИОСВ - Враца.

В изпълнение на на чл. 61а от Закона за водите и указанията за координиране на
действията между Басейновите дирекции и РИОСВ по изпълнение на Заповед № РД-
74/30.01.2004г. на Министъра на околната среда и водите през периода РИОСВ-Враца е
издала становища и е съгласувала проектите на разрешителни за заустване на
отпадъчни води на три обекта в процес на проектиране и на един обект за
продължаване срока на действие на разрешителното. Експерти от направление “Води”
са изготвили становища и са съгласували 2 бр. заявления на разрешителни за
водовземане и едно заявление на разрешително за заустване на отпадъчни води.
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През 2010г. година на 12 бр. оператори, притежаващи комплексни разрешителни
са извършени проверки по условие 10 “Емисии на отпадъчни води”.

През отчетния период в рамките на законоустановения срок са извършени 29 бр.
проверки по подадени жалби и сигнали, като през 2009г. те са били 32 бр. През
годината 7 бр. жалби са препратени по компетентност. Повече от проверените жалби и
сигнали се отнасят до замърсяване от малки животновъдни стопанства, на които са
издадени предписания с последващ контрол, което е другата основна причина за по-
големия брой извършени проверки в сравнение с плана за контролната дейност за
годината.

През отчетния период експерти от направление “Води” са взели участие в 6 бр.
експертни съвети по устройство на територията при различни общини,  2 бр. областни
експерни съвети и в една държавна приемателна комисия.

Обработени са 23 бр. информационни карти на обектите, контролирани от
РИОСВ-Враца, включени в Националната контролно-информационна система за
състоянието на отпадъчните води. Данните от информационните карти и протоколите
от осъществения от експертите по водите в РИОСВ-Враца контролен мониторинг са
въведени в КИС на МОСВ в указаните срокове. Копия от обработените
информационни карти и от протоколите за изпитване са предоставени на ИАОС И
БДДР-Плевен, съгласно Заповед № РД-392/20.04.2010г. на Министъра на околната
среда и водите.

През годината са извършени проверки и пробонабиране от отпадъчните води на
дружествата с изградени локални пречиствателни станции и заустващи в съответните
градски канализации. Основните проблеми, които са констатирани по време на
извършените проверки се дължат на неефективната работа на съществуващите
пречиствателни съоръжения, причина за което е недобрата им експлоатация и/или
моралната и физическа амортизация на същите. В тази връзка са издавани предписания
и е уведомявано експлоатационното дружество “ВиК” - Враца за предприемане на
коригиращи действия.

Във връзка с цялостната координация по изпълнението на проекта: ИСПА мярка
“Техническа помощ за подготовка на проекти от водния сектор-група А-Бургас,
Габрово, Кюстендил, Русе, Сливен и Враца” експерт от направление “Води” е взел
участие в заседание на Управителен комитет за приемане работата на консултанта по
договора.

През периода експерти са взели участие в един семинар във връзка с
новообявените процедури и подготовка на проекти в сектор “води”: “Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000
е.ж.” и “BG161PO005/10/1.11/03/19 подготовка и изпълнение на проекти за
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации с над 10 000 е.ж.”

Експерти от направление “Води” са взели участие в заключителна
конференция по Туининг проект BG/07/IB/EN/01 между Република България и
Франция “Укрепване на административния капацитет на органите за управление на
водите в България за прилагане на икономическите инструменти за управление на
водите в съответствие с Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС”. Взето е участие в
семинар на тема: “Контролно-информационната система за отпадъчните води.
Подобряване на качеството и пълнотата на данните в локалните бази данни по
контролно-информационната система. Контрол на качеството на данните, обработка и
интерпретиране на получените резултати”.
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ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА

    На територията на РИОСВ гр.Враца дейност в областта на търсенето,
проучването и добива на подземни богатства през 2010г. развиват 20 фирми на 27
обекта. През 2010г.са съгласувани годишните работни проекти на всички работещи
обекти: ”Хемус М” АД - минни участъци “Искър” и “Царевец ”, “Вархим” ООД -
кариера “Дълбоки дол”, “Холсим България” АД - кариери “Мергел” и “Лиляче”,
“Булнед” ЕООД - кариера “Мизия”, “Дионисомарбле” - находище”Дионисо”,
“Монолит” АД - минни участъци “Върбешница”,“Манастирище”,“Горна Кремена” и
площ “Върбешница-3”, “Пътстройинжинеринг” АД-кариера “Чирен”, “ПДНГ” ЕАД-
находища “Селановци” и ”Бутан”, “Стройкерамика” АД – кариера “Череша,
“Копривлен мрамор”ЕООД – находище “Плочата”, площ “Врачански варовик”-
“Садас”ООД, находище «Равнище”-“АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” ООД, площ”Драшан” –
“Уайтстоун” ООД;

Извършени са 20бр проверки на обекти извършващи дейности по добив при
планувани 35 бр. съгласно Плана за контролната дейност.за 2010г./45бр.проверки за
2009г./
Констатирани са две нарушения: Едно на фирма „Бивар” АД, гр. Мездра, извършваща
добив и извозване на суровина от находище „Кунино”, с. Кунино, общ. Роман, без
съгласувани Цялостен и Годишен работен проект за 2010г.  Издадена е Заповед на
Директора на РИОСВ-Враца за спиране на дейността по добив на варовик от
находището и е съставен акт за установяване на административно нарушение.

По повод постъпила жалба е констатирано нарушение на правата за добив в
находище „Върбешница”, общ. Мездра от фирма „Монолит” АД, гр. София.
Установено е засягане на частни имоти от дейността на фирмата с обща площ на
нарушението 7 дка. Съставен е акт за установяване на административно нарушение.

Поради намаляване на търсенето и пазара, някой от обектите през 2010г.
намалиха количеството на добита суровина, а други не извършваха дейност. Липсата на
експерт в направлението също е една от причините за неизпълнение на заложените в
плана брой извършени проверки /35бр/.

Обработени са и предоставени в ИАОС 14 бр. информационни карти за
“Мониторингна подсистема “Земни недра” - 2010г.

Постъпилите жалби и сигнали за замърсени с отпадъци терени са 23 (при 26 за 2009
г.), от които 14 основателни, 8 неоснователна  и 1 бр. е адресирана по компетентност на
общините.

 Взето е участие в 8 заседания на комисията по чл.17 от ЗОЗЗ относно промяна
предназначението на земеделските земи и са разгледани 100  преписки / 7 заседания
през 2009г/. През 2010г се забелязва значително нарастване броя на инвестиционните
намерения за промяна на земеделската земя с цел изграждане на възобновяеми
източници на енергия – фотоволтаици.

ОТПАДЪЦИ

Планът за контролна дейност за отчетната 2010 г е изпълнен. При планирани за
проверка 280 обекта са извършени 314 проверки от 3 бр. експерти.
Не са проверени през 2010 г. около 15 обекта, поради това, че след направения анализ
на оценка на риска обектите са оценени като нискорискови и/или е установено при
предходни проверки, че не извършват производствена дейност, както и такива фирми,
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които редовно изпращат справки, във връзка с изискванията за заплащане на
продуктова такса.
Спрямо 2009 г. проверките са намалели поради наличието на по-малко извънредни
проверки, свързани с проверки по жалби и по писма на МОСВ, МВР и други контролни
институции.

През изминалата 2010 г. са извършени 314 проверки (при 483 за 2009 год.) на
всичките 10 Общини в региона и на фирмите, водещи се на отчет в РИОСВ – гр.Враца
по отношение на правилното третиране на битови, строителни, производствени и
опасни отпадъци. Постъпилите жалби и сигнали за замърсени с отпадъци терени са 23
(при 26 за 2009 г.), от които 14 основателни, 8 неоснователна  и 1 бр. е адресирана по
компетентност на общините. За периода са издадени 85 предписания (при 118 за 2009
г.) при извършени текущи контролни проверки и във връзка с постъпили жалби, от
които 75 броя са изпълнени, 6 неизпълнени и на нарушителите са съставени актове, а
останалите са непроверени поради неизтекли срокове. За констатирани нарушения
относно третирането на отпадъци и неизпълнение на дадените предписания са
съставени 22 броя акта на виновните лица (при 11 бр. за 2009 г.). През 2010 г. се
почистиха и закриха 16 броя нерегламентирани сметища с обща площ 61 дка в региона,
съгласно изготвения график от Общините и по изпълнение на дадени предписания от
РИОСВ – гр.Враца( при 25 броя с площ 91 дка за 2009 год.). При извършваните
контролни проверки не са констатирани случаи на новообразувани сметища на
площадките на вече закритите.
Съгласно ЗУО са издадени: 15 броя разрешителни, 3 броя регистрационни документа и
10  броя удостоверения за лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали (при 20 разрешителни, 11 регистрационни документа и 5 удостоверения за 2009
г.). В съответствие с чл.29, от ЗУО са представени и утвърдени от РИОСВ – гр.Враца 30
броя фирмени програми за управление на дейностите по отпадъците (при 28 броя за
2009 год.). Заверени са 27 отчетни книги за образувани и третирани отпадъци на 17
фирми от региона (при 18 броя за 2009 год.). През отчетната година класификация на
отпадъците направиха 19 фирми (при 21 броя за 2009 год.).В РИОСВ – Враца са
заверени 162 бр. работни листове (при 199 броя за 2009 год.).
В съответствие с изискванията на чл.11 и чл.36 от ЗУО и изготвения график за
проверка на лицата, които се явяват производители и вносители на опаковани стоки, за
разглежданият период са проверени 103 обекта (при 120 обекта за 2009 год.), като
проверките са главно за изготвяне на актуализирана вътрешнофирмена спецификация и
новите образци за месечна справка декларация за пусканите на пазара опаковки в
съответствие с изменената Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци (изм.ДВ 5/2009). В колективни организации членуват 61 броя
фирми производители и вносители на стоки предлагащи на пазара стоки в опаковка;
останалите заплащат такса на ПУДООС, като това са главно производители на хляб,
сладкарски изделия и безалкохолни напитки, чиито опаковки са в доста малки
количества. На територията контролирана от РИОСВ - Враца, няма производители и
вносители изпълняващи задълженията си индивидуално, както по отношение на
опаковани стоки, така и по отношение на акумулатори, масла и МПС.

БР, ЗТ, НАТУРА 2000

Като цяло за отчитания период в направление «Защитени територии,
биологично разнообразие и Натура 2000» са извършени 124 проверки, съставени са 2
акта за установяване на административни нарушения и са дадени осем предписания. За
същия период на 2009г. извършените проверки са 114, съставени са 7 акта и са дадени
две предписания.
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На територията на област Враца попадат 19 бр. защитени зони от мрежата
Натура 2000 – 3 зони за опазване на дивите птици и 16 зони за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна. През 2010г. са извършени 10 бр. контролни
проверки на следните защитените зони: BG 0002009 „Златията”, BG 0002053
«Врачански Балкан», BG 0000166 «Врачански Балкан», BG 0000614 «Река Огоста», BG
0000334  «Остров», BG 0001042 «Искърски пролом-Ржана» и BG 0000374 «Бебреш». За
2009г броя на проверките е същия. Не са констатирани нарушения на режимите и
забраните, определени със заповедите за обявяване на зоните, които имат такива, както
и на условията,  определени в решенията за съгласуване на ППП и ИП на техните
територии.

Съгласуваните инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени
зони са сравнително малко в сравнение с общия брой уведомления, постъпили в
инспекцията. В тази връзка може да се каже, че като цяло зоните от Натура 2000 са
запазени в добро естествено състояние, като се цели антропогенната намеса в тях да
бъде сведена до минимум.

 Извършените проверки за 2010г. касаещи опазването на защитените територии
са 41, при налични 27 на територията на областта. За 2009г. броя на проверките е 33. Не
са установени нарушения в режимите им на ползване, ограниченията и забраните
съгласно Закона за защитените територии и заповедите за обявяването им. За периода
на 2010г. проверените защитени територии са: Резерват „Врачански карст”, Природен
парк „Врачански Балкан”, Природни забележителности: „Чуклите”, „Говедарника”,
„Леденика”, „Вратцата”, „Червеница”, „Гълъбарника”, „Самуилица І и ІІ”, „Ритлите”,
„Божия мост”, „Понора” и Защитени местности: „Коритата”, „Данева могила”,
„Козлодуй”, „Речка”, „Вола”, „Тепето”, „Гола бара”, „Кочумина”, „Калугерски гред –
Тополите”, „Борованска могила”, и „Боров камък”. Съставен е 1 акт и е направено 1
предписание.

Проверките касаещи опазването на биологичното разнообразие са 74, направени
са 9 предписания и са съставени 2 акта, като за същия период на 2009г. извършените
проверки са 71, дадените предписания 2, съставените актове 7.

От заложените в плана за контролната дейност за 2010г. 30 проверки на
пунктове за изкупуване на охлюви са извършени проверки на 14 пункта, тъй като
фирмите и лицата занимаващи се с изкупуване, изпълниха заявените количества и
преустановиха дейност през втората седмица на периода за изкупуване.

Проверени са и всички билкозаготвителни пунктове, функциониращи на
територията на РИОСВ - Враца, на които са направени 5 преписания и е съставен един
акт.

Наблюдава се значително увеличение на постъпилите сигнали и донесените в
РИОСВ – Враца птици от защитени видове, които са ранени или намерени в
безпомощно състояние. Увеличението на броя на постъпилите сигнали е резултат от
многобройните информационни кампании, свързани с опазване на биологичното
разнообразие и ролята на РИОСВ за неговото опазване. Положителна тенденция е и
намаляване боря на птиците, чийто наранявания са причинени от бракониерска
дейност. Извършени са 25 проверки по сигнали, касаещи защитени животински видове,
в резултат,  на което три горски ушати сови,  два мишелова,  белоoпашат мишелов,  две
ветрушки, три лястовици, сива чапла, малък воден бик, ястреб, единадесет бели
щъркела и три черни щъркели са изпратени в Спасителен център за диви животни. Два
бели щъркели са открити мъртви и по преценка на експерти на РИОСВ – Враца са
оставени на място, а една шипоопашата костенурка, донесена от граждани е освободена
в подходящо местообитание на територията на ПП”Врачански Балкан”.

Осъществен е контрол по Разрешително №217/06.08.2009г. на ДП”Национална
компания железопътна инфраструктура” за поставяне на платформи на щъркелови



16

гнезда, намиращи се върху стълбове. Бяха поставени две платформи на гара Роман и
една на гара Зверино.

Извършени са осем проверки на състоянието на вековни дървета по жалби и
искане на становища от граждани.

В сравнение с предходните години за първи път бе извършено вземане на проби
от околна среда, с цел анализ на ГМО.

Относно контрол на дейността на собственици и ползватели на земи и гори в
защитени територии за периода на 2010 година са извършени двадесет и три /23/
проверки. Своевременно се подменя и поправя повреденото информационно
оформление (входно-изходни табла, маршрутни информационни табла и др.).
Проверките в резерват “Врачански карст” - изключително държавна собственост са
осемнадесет /18/. Установено е едно нарушение на лица извършващи иманярска
дейност в защитена територия в случая Природен парк „Врачански Балкан”, землище с.
Челопек, общ. Враца, за което е съставен акт.

Относно постъпил сигнал в РИОСВ – Враца се извърши проверка в резерват
„Врачански карст”, местност „Светогорски камък”, землище Враца за масова сеч на
дървета. От извършения в момента на проверката оглед се установи, че
нерегламентираната сеч е миналогодишна за което са съставени два акта от ДГС –
Враца със съдействието и на експерти от РИОСВ – Враца.

При извършване на проверка в района на  общ. Враца, обл. Враца, местност
„Пискавец”, землище с. Косталево в старо кариерно гнездо се констатира наличие на
техника на фирма „Крал Трейс” ООД, гр. Враца извършваща изземване на строителни
материали /скална маса/. За дейността по изземването не бяха представени документи
удостоверяващи законността на добива. Дадено е предписание за преустановяване на
изземването на скална маса от засегнатия участък. На нарушителя е съставен акт.

При друг постъпил в РИОСВ – Враца сигнал се извърши проверка в землището
на с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, за депониран торов отпад, който
създава предпоставки за замърсяване. Направено е предписание за почистването му.

Съвместно с Държавно горско стопанство – Враца и Дирекция на Природен парк
“Врачански Балкан” се извършват съвместни проверки за незаконна сеч в така нар.
“горещи точки”.

ОВОС ЕО

С издадените от Инспекцията: решения по ОВОС, решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО и становища по искане на физически и
юридически лица за проекти и инвестиционни предложения, които не попадат в
приложения №1 и 2 към Закона за опазване на околната среда, се осъществява
превантивен контрол с цел недопускане на замърсяване или увреждане на околната
среда при реализиране на предвидените дейности.

За отчетния период 2010 година по утвърден от МОСВ график са извършени 5
бр. контролни проверки на условията в Решение по ОВОС издадени от МОСВ, отчети
от проверките се изпращат на полугодие съгласно Заповед № РД-536/27.07.2006г.на
Министъра на околната среда и водите. Извършена е контролна проверка на условията
от решение по ОВОС № ВР 2-2/2009  на РИОСВ Враца за ИП «Изграждане на
ветроенергиен парк в землището на гр.Оряхово и с.Селановци, възложител: »Калин еко
строй» ООД, гр.Плевен»- извършват се подготвителни работи относно неговото
реализиране. Извършена е контролна проверка в община Роман относно реализиране на
инвестиционни намерения МВЕЦ-ли, обектите са в процес на проектиране.

Извършена е проверка на място на МВЕЦ «Черепиш» с възложител «КА 5» АД
гр.София, която е в процес на изграждане.
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През 2010 г. са извършени 3 броя проверки по документи на издадени от
инспекцията Решения по ОВОС. Изпратени са писма на съответните възложители на
инвестиционни намерения, за които има издадени Решения по ОВОС от РИОСВ Враца,
във връзка с етапа на реализиране на инвестиционните им предложения, с цел
извършване контрол на условията в решенията. Получени са съответните отговори -
реализиране на инвестиционните предложения не е започнато.

За издадени Решения по преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС от РИОСВ Враца, относно изграждане на МВЕЦ-ли са извършени също
проверки по документи състоящи се в изпращане на писма до възложителите.

Извършени са два броя проверки в съответствие с процедурите по ЕО:  една по
документи за представена обобщена справка за План за управление на речните басейни,
и една на място в община Криводол относно обявяването на изготвени подробни
устройствени планове.

През 2010 година е издадено едно Решение по ОВОС от МОСВ, касаещо ИП на
територията на РИОСВ Враца, което ще бъде обект на контрол през 2011г. и е
включено в плана за контролните проверки на инспекцията и план графика изпратен в
МОСВ.

Съгласно плана за контролната дейност за 2010г. - извършени са предвидените в
него проверки. От направлението са извършени общо 11 броя проверки. През 2009г. са
извършени 9 броя проверки.

През отчетната 2009г. от инспекцията са издадени два броя Решения по ОВОС,
които са обект на проверка през 2010 г. на условията в решенията. През 2009г. са
извършени 5 бр. контролни проверки на условията в Решения по ОВОС издадени от
МОСВ. Извършени са 2 бр. теренни проверки във връзка с ИП за изграждане на
ветроенергийни паркове подлежащи на процедури по ОВОС. Извършени са контролни
проверка в община Роман и община Хайредин относно реализиране на инвестиционни
намерения за МВЕЦ-ли.

През 2009 година в РИОСВ Враца са внесени общо 300 броя уведомления и
заявления от възложители за инвестиционни намерения и проекти. През 2010 година в
РИОСВ Враца са внесени общо 240  броя уведомления и заявления от възложители за
инвестиционни намерения и проекти.

КПКЗ

През 2010 г. са извършени 18 бр. проверки, при 14 бр. спрямо предходната отчетна
година. Планирани за проверка през 2010 г. са били всички инсталации с издадени
комплексни разрешителни на територията, контролирана от РИОСВ - Враца, т.е. 13 броя.
От тях не е проверен 1 обект поради преустановяване на производствената дейност.
Всички останали оператори са проверени съгласно утвърдения от МОСВ график.

Проверени оператори и констатации от проверките:
1.„Холсим (България)”АД, с. Бели извор – инсталация за производство на циментов

клинкер – през годината е спирана производствената дейност няколко пъти – планово и
аварийно. Дейността на инсталацията се извършва в съответствие с изискванията на
условията в КР – правят се изискуемите анализи на емитираните замърсители. Операторът
полага усилия да намали замърсяването на въздуха – освен непрекъснатото замерване на
емисиите от пещта, се внедриха  инсталация за SNCR и байпасна инсталация. Дадено е
предписание за актуализиране на Програмата за управление на отпадъците, което е
изпълнено в срок.

2.  „Метизи”АД,  гр.  Роман –  инсталация за производство на стоманени телове,
стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани. Инсталацията работи с
намален капацитет, главно за износ. Операторът спазва нормите на екологичното
законодателство – дадените предписания са за предоставяне на информация, която не е
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била налична в момента на проверката. Въведен е оборотен цикъл на производствените
води, с което се преустановява използването на шламохранилище и заустването в р.
Искър. КР е в процедура на преразглеждане.

3. „СВ-Феникс”ЕООД, с. Мраморен – инсталация за интензивно отглеждане на
птици с общ капацитет 2 841 600 места – през годината работи със силно занижен
капацитет. С цел намаляване замърсяването на околната среда са изведени от употреба
попивните кладенци за отпадъчните води. При проверката се констатира
нерегламентирано съхранение на торовия отпад, за което бе дадено предписание. Поради
неизпълнение на предписанието в срок е съставен акт.

4. Община Оряхово – регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово,
Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа – за момента е
изградена и се експлоатира 1 от предвидените 3 клетки, в която се депонират главно
битови отпадъци. Дадено е предписание за възстановяване цялостта и проходимостта на
канавките за дъждовна вода – изпълнено е в срок.

5. „Екопроект”ООД, гр. Враца – регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Враца и Мездра – не е констатирано замърсяване на околната среда в резултат
на експлоатацията на депото. Смесеният поток производствени отпадъчни води се зауства
в градка канализация. В момента се депонират битови и производствени отпадъци в
клетка 1, предстои скоро изграждане на клетка 2. Операторът спазва условията от КР.

6. „Вратица”ООД, гр. Враца – инсталация за предварителна обработка и багрене на
текстил – работи с намален капацитет – операторът спазва условията в КР. Констатирано е
несъответствие с индивидуалните емисионни ограничения на показателя ХПК
производствени отпадъчни води, които се заустват в градска канализация. Дадено е
предписание и е написан акт за неизпълнение на предишно предписание.

7. „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Мизия – инсталации за интензивно
отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици – констатира се нерегламентирано
третиране на умрели птици – дадени са предписания и е съставен акт.

8. „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Козлодуй – инсталации за интензивно
отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици. Експлоатацията се извършва
съгласно условията в КР. Дадени са предписания, свързани с опазване на почвите и
съхранение на отпадъци – изпълнени са в срок. На площадката се предвижда
реконструкция, която ще доведе до увеличаване на капацитета.

9. „Стройкерамика” АД, гр. Мездра – цех Мездра – инсталация за производство на
тухли –  инсталацията е работила 5  месеца от 2010  г.  –  операторът спазва екологичното
законодателство и дейността на инсталацията не води до замърсяване на компонентите на
околната среда.

Следните инсталации не са осъществявали производствена дейност през отчетната
2010 г.:

1. НИПВМИБ „Ветбиофарм”ООД, гр. Враца – инсталация за производство на
противовирусни ваксини;

2. „СТРОЙКЕРАМИКА”АД, гр. Мездра – цех Враца – инсталация за производство
на тухли;

4. „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ”АД, гр. Мизия – инсталация за производство на хартия и
картон с производствен капацитет над 20 тона дневно;

5. „АГРОСТИЛ–2003”ЕООД, гр. Бяла Слатина – инсталация за
трансестерификация на растителни масла и превръщането им в биодизел – нова, досега не
е пускана в действие.

На тези оператори са правени проверки по документи и/или на място.
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ЕКОЛОГИЧНИ ОТГОВОРНОСТ И ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

За отчетната 2010 година на територията контролирана от РИОСВ - Враца има
55 бр. оператори, извършващи дейности определени в Приложение №1 на Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/.

Фактор “ШУМ”

По фактора шум през 2010г. са извършени 26 бр. планови проверки и 1бр.
проверка по сигнал. Измерванията са извършени съгласно изискванията на “Методика
за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено
предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.
 Изпълнен е “График за извършване на контролни замервания на нивата на шум,
излъчван от промишлени източници на територията на РИОСВ-Враца през 2010г.”.
През периода е взето участие в 9бр. проверки по изпълнение на условията залегнали в
издадени Комплексни разрешителни. През 2009г. по фактора “шум” са извършени
32бр. проверки / 31бр. планови и 1бр.по жалба/.

По сигнал е извършена проверка на МВЕЦ “Калето” гр. Мездра към
“Инертстрой Калето”АД, гр. Мездра с предмет на дейност – производство на ел.
енергия.

Измерените стойности в проверените Дружества не надвишават граничните
стойности съгласно Наредба № 6  от 26.06.2006  г.  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.

Дружествата:
-“Вратица- Враца1”АД, гр. Враца с предмет на дейност - производство на прежди,
сурови и готови тъкани;
- “Метизи1”АД, гр. Роман с предмет на дейност - производство на стоманени телове и
въжета;
- “Стройкерамика1”АД, гр. Мездра - база Мездра с предмет на дейност - производство
на керамични изделия /тухли/;
- “Холсим /България/1”АД, с. Бели извор, общ. Враца с предмет на дейност -
производство на цимент;
са извършили собствени периодични измервания на нивата на промишлен шум
излъчван в околната среда /съгласно условията в издадените Комплексни
разрешителни/. Измерванията са извършени от Акредитирана Лаборатория - Враца.
Съгласно представените Протоколи е установено, че измерените нива на промишлен
шум излъчван в околната среда отговарят на нормите за допустими нива на шум
заложени в издадените Комплексни разрешителни.

ОХВ УР

През 2010г. обект на контрол са 30 производители, вносители и/ или
потребители надолу по веригата на химични вещества и смеси обект на контрол от
страна на РИОСВ –  Враца по “Закон за защита от вредното въздействие на химични
вещества и смеси” (ДВ бр. 63/2010г.).Извършени са 53 бр. проверки /36 бр.2009г./
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 46 бр. по  план за 2010г.
Извършени са съвместни проверки по утвърден годишен график на МВР с

Дирекция “Инспекция по труда”, РД “Строителен надзор”, РД “ДАМТН” на складове
за взривни материали за граждански цели. На територията на РИОСВ – Враца има пет
такива склада, като до момента не са констатирани нарушения относно съхранението
на взривните материали. В строеж е фабрика за производство на амонит и
тринитротулуол в с.Лиляче, към склада за взривни материали, което ще увеличи
значително съхраняваните количества. Дружеството собственик на склада и строящата
се фабрика –  “Никас”  ООД има издадено разрешително по чл.  104  от ЗООС -  № 111/
2008г.

Изпълнен е плана за дейности за 2010г., а в сравнение с 2009 г. е увеличен броя
на проверките поради засиления контрол по изпълнение на задълженията на фирмите
за извеждане и унищожаване на оборудване съдържащо полихлорирани бифенили.

Изпълнен е графика за проверки на разрешителни по чл.104 от ЗООС съгласно
заповед на Министъра на околната среда и водите за 2010 г. Проверени са шест обекта
и с издавени разрешителни и са  изпратени  доклади от проверките до Министъра на
околната среда и водите.

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-ВРАЦА ЗА 2010г.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПРИНУДИТЕЛНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

През 2010г. са съставени 41 бр. акта за установяване на административни
нарушения и са издадени 36 бр. наказателни постановления. Един АУАН е прекратен
на основание чл.54 от ЗАНН. През 2011г. ще бъдат издадани 4 броя наказателни
постановления въз основа на АУАН от 2010г.

През 2010 г. обжалваните наказателни постановления са 10 броя. Две
наказателни постановления на стойност 4000 лв. са потвърдени от съда, а три броя НП
са изменени. Пет броя НП са висящи пред съд. Обжалваните НП през отчетната година
са 10 бр. спрямо 2009г. са били 5 бр.
Издадени са три заповеди за спиране на дейност.

Наложени са осем броя текущи санкции по чл. 69 от ЗООС. Наложени са две
еднократни санкции от Директора на РИОСВ-Враца и една еднократна санкция от
Министъра на околната среда и водите. Една санкция е намалена, четири санкции са
отменени и две санкции са спрени. Имаме равен брой санкции по чл. 69 от ЗООС
спрямо 2009г.

Актовете за установяване на административни нарушения и издадените от
Директора на РИОСВ – Враца наказателни постановления се вписват в актова книга, в
която се отбелязват всички действия, предприети с движението на административно-
наказателните преписки.

През 2010г. в РИОСВ – Враца са постъпили  48 бр. жалби –  18 бр. основателни,
17 бр. неоснователни, 13 бр. са изпратени по компетентност. Всички са своевременно
проверени,  издадени са 9бр.  предписания, 2 бр. АУАН и НП. През 2009г. жалбите са
били 41 бр. при 48 бр. през 2010г.

Сигналите, постъпили в РИОСВ – Враца са общо 67 бр., от които 43 бр. са
основателни,  20  бр.  –  неоснователни и  4  бр.  от сигналите са изпратени по
компетентност. През 2010г. се е увеличил броя на подадените сигнали спрямо 2009г.
когато е бил 56 бр.
Извършени са своевременно проверки по сигналите. В резултат на това са издадени 22
предписания и са съставени 9 акта за установяване на административно нарушение,
съответно 9 бр. наказателни постановления.
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Във връзка с предприетите мерки относно движението на сигналите и жалбите се водят
нарочни дневници.

За 2009 година са съставени по-малък брой АУАН и НП – 25 бр. Увеличаването
на размера на налаганите Административни наказания наложени през 2010г.
осъществява своята цел за превъзпитание на нарушителите към спазване на законовите
разпоредби и постигане на по добри резултати по отношение опазване компонентите на
околната среда.

1.2. Анализ и сравнение на състоянието на околната среда по компоненти и
фактори - спрямо плана за контролна дейност за 2010 г., и анализ и сравнение
спрямо предходната отчетна година (2009 г.)

ВЪЗДУХ и Фактор “ШУМ”

Продължава изграждане на структура за газификация на гр. Враца от страна на
Дружеството “Рила Газ”  ЕАД,  гр.  София.  До момента такава е изградена в кв.
“Околчица”. Продължава газифициране на битови и обществени абонати на
територията на гр. Мездра. С горните дейности ще бъде постигнато  намаляване
степента на замърсяване на атмосферния въздух с прах и серен диоксид в приземния
слой на населените места  от горивни процеси.

С построяването и въвеждането в експлоатация на нови възобновяеми енергийни
източници / ветроенергийни паркове, фотоволтаични паркове и водно електрически
централи/ ще се намалят в значителна степен изпусканите в атмосферния въздух
количества SO2, Nox, СО2 и прах.

В сравнение с предходната 2009г. е намалял броя на пусканите на пазара продукти,
несъответстващи на изискването за етикетиране от обхвата на наредбата за
ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в
определени бои, лакове и авторепартурни продукти.
      Голяма част от физическите лица, извършващи поддръжка и сервиз на хладилни и
климатични инсталации са придобили документ за квалификация за работа с вещества
нарушаващи озоновия слой и документ за правоспособност за работа с флуорирани
парникови газове. Намалява броя на случаите, в които се установява липса на досие за
хладилните и климатични инсталации или не водене на такова от операторите на
инсталации.

Промишлената дейност в района контролиран от РИОСВ-Враца е ограничена и
не води до сериозно замърсяване на качеството на атмосферния въздух. Регистрираните
наднормени концентрации на ФПЧ10 на територията на гр. Враца през 2010г., както и в
предходни години се дължат основно на замърсените и некачествени пътни настилки и
използваните горива през отоплителния сезон в битовия сектор.  Основните Дружества
замърсители на атмосферния въздух: “Химко1”АД, гр. Враца и “Камибо”ЕООД - ТП
“Хименерго1” гр. Враца – специализирани в производство на химически продукти са с
преустановена производствена дейност, която през 2010 г. не е възобновявана.
           По фактора шум излъчван в околната среда от промишлени предприятия,
Измерените стойности в контролираните Дружества не надвишават граничните
стойности съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. 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.
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ВОДИ

Основен проблем в сектор “Води” е ниската степен на канализираност на
населените места и липсата на градски пречиствателни станции за отпадъчни води
/ГПСОВ/ на агломерациите с над 10 000 е.ж. В област Враца има изградена и действаща
една ГПСОВ в гр. Враца, която е стара, неефективна и с недостатъчен капацитет.

На територията, на област Враца основен дял на заустваните отпадъчни води се
пада на промишлените предприятия и на домакинствата (битово-фекални отпадъчни
води), като дела на промишлените отпадъчни води през последните години значително
е намалял. Причина за това е прекратяване на производствената дейност на големите
производствени мощности.
Активността на общините по отношение на изграждане на канализационни и
водопроводни системи на населените места и пречиствателни станции за отпадъчни
води е слаба. През годината в РИОСВ-Враца са постъпили по-малко инвестиционни
намерения от водния сектор в сравнение с предходната година. През 2010г. са издадени
13 бр. становища от експерти от сектор “води”, като през 2009г. те са били 22бр. През
отчетния период на територията на РИОСВ-Враца са изпълнени 14 бр.
инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура
за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води, като през 2009г. те са били
22 бр.

За периода експерти от направление “Води” са изготвили 13 бр. становища на
проекти за обекти от водния сектор, кандидатстващи за финансиране по различни
оперативни програми:

· ИСПА мярка 2003/BG/16/P/PA/004 “Техническа помощ за
подготовка на проекти от водния сектор –  група А –  Бургас,
Кюстендил, Русе, Сливен и Враца” – Окончателен доклад, Финансов
и експлоатационен доклад, Хидравличен модел и Генерален план за
ВиК сектора на гр. Враца;

· Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритетна ос 1:
“Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4:
“Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, схема
BG161PO001/1.4-06/2010: “Подкрепа за дребномащабни мерки за
предотвратяване на наводнения в градските агломерации”;

· Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритетна ос 4:
“Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1:
“Дребномащабни местни инвестиции” към МРРБ.

По отношение на компонент “Води” околната среда в териториалния обхват на
РИОСВ-Враца е в добро екологично състояние. Основните екологични проблеми,
които са залегнали и в плана за контролна дейност за 2010г. са:

· Липса на ПСОВ на селищата с население над 10 000еж;
· Неефективни, амортизирани или недобре поддържани

пречиствателни съоръжения на контролираните обекти, подлежащи
на разрешителен режим;

· Съществуването на множество малки животновъдни стопанства,
неотговарящи на добрите земеделски практики по отношение на
третирането на формираните отпадъчни води.

В сравнение с 2009 г. в РИОСВ - Враца се запазва тенденцията на постъпилите
сигнали за замърсяване на водни обекти. В РИОСВ-Враца през 2010г. са постъпили
29бр. жалби и сигнали, при 32 бр. през 2010г. Като цяло в сравнение с предходната
отчетна година се наблюдава увеличение на констатираните нарушения и съответно
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броя на съставените актове. През годината са съставени 7 бр. акта, като през 2009 г. те
са били 3бр.

ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА

През отчетната 2010 г. се забелязва чувствително намаляване на добива на
скално-облицовъчни материали, спрямо заложеното в годишните  работни проекти,
поради намаленото търсене и свития пазар. Някой от обектите в региона преустановиха
частично работа. Наблюдава се тендеция през последните две три години  за спазване
на законодателството от фирмите извършващи дейности по проучване, търсене и добив
на подземни богатства в региона. Констатирани са 2 нарушения през годината в
сравнение с предходни години в който са съставяни по 3 акта.

През 2010г. продължава нерегламентираното изземване на баластра от
земеделски земи, което уврежда големи участъци от населените места. Констатирани
са  4 нарушения в региона. В сравнение с предходните години в който трудно се
установява извършителя на дейността , през 2010г. с оказаното съдействие на  органите
на МВР са заловени лицата извършващи незаконното изземване.

Констатирано е нарушение в участъка между землището на с. Зверино и с. Зли
дол, общ. Мездра, обл. Враца при изземване на скална маса от десния скат на река
Искър, извършвана от СД „Гарант-90-Цонев и Сие” без необходимото за това
разрешение. Дейността е спряна, на нарушителя е съставен акт и нарушения терен
възстановен от нарушителя.

В местността „Пискавец”, землище с. Косталево, общ.Враца, в старо кариерно
гнездо е констатирно нарушение по  изземване на строителни материали /скална маса/
от фирма „Крал Трейс” ООД, гр. Враца. На нарушителя е съставен акт.   Дадено е
предписание за преустановяване на изземването на скална маса от засегнатия участък.

През 2010г. броя на извършените проверки по отношение контрол и опазване на
почвите от замърсяване с битови отпадъци е 30 /35 бр за 2009г./. Съвместната работа с
общините и засиления контрол от страна на РИОСВ Враца през 2010г., намалиха
замърсяването на почвите от нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци  и
подобриха чистотата на населените места в региона. Закрити са 16 броя
нерегламентирани сметища с обща площ 61 дка.
            Взети са почвени и водни проби от частен дом в с. Лиляче, общ. Враца, по молба
на собственика  за замърсяване на двора му с пестициди. Анализа от взетите проби не
отчете съдържание на пестициди т.е. стойностите са под нормите.

ОТПАДЪЦИ

През отчетната 2010 г. се забелязва чувствително подобряване чистотата на
населените места в региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци,
подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на
видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания. Не се експлоатират
общинските сметища за битови отпадъци.
Увеличен е обхватът на контролната дейност по отношение на видовете извършвани
нарушения и лицата, които ги извършват. Съставени са 22 бр. акта (11 бр.за 2009г).
Ръст бележат утвърдените Програми за управление на отпадъците- 30 бр. (28 бр. за
2009г). Издадените разрешителни за дейности с отпадъци са по-малко -15 бр. (20 бр. за
2009г), поради промените в ЗИД на ЗУО, с които при генериране на отпадъци на
мястото на образуване не се изисква разрешително.
В резултат на съвместната работа с общините и кметствата, налице са положителни
промени при третирането на битови и строителни отпадъци и експлоатацията на депата
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Повечето фирми са обхванати от разрешителните режими на ЗУО и се спазват
поставените условия.

Съгласно Националната програма за управление на отпадъците (2003-2007) за
Област Враца са предвидени две регионални депа за твърди битови отпадъци със
следното разпределение на общините:
Регионално депо за твърди битови отпадъци (РДТБО)  -  Враца –  Мездра.  Депото се
експлоатира от октомври 2000 год. и е предназначено за събиране на битовите
отпадъци от всички населени места на общините Враца и Мездра.
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Мизия, Козлодуй,
Хайредин, Борован и Бяла Слатина. Експлоатацията на депото започна от 20.09.2005 г.
Община Криводол извозва отпадъците си на Регионалното депо за ТБО - Монтана.
Експлоатацията на депото започна от 12.01.2006г
Община Роман ще ползва Регионалното депо за ТБО – Луковит, област Ловеч
Регионално депо за твърди битови отпадъци (РДТБО) - Враца – Мездра. През 2010 год.
продължи експлоатацията на клетка 1.2. Депонираните количества са 23 092 т (при 22
979 за 2009 г), като за община Враца количеството е 17 803 т, а за община Мездра – 5
289 т. На РДБО – Враца през 2010г. бяха предвидени изграждането на сепарираща
инсталация за битови отпадъци и на клетки 2.1 и 2.2. След проведената обществена
поръчка за изпълнител на обекта, същата е обжалвана  пред КЗК и ВАС и  поради тази
причина неусвоените средства за 2010г. за тези два обекта /общо 2 939 000 лв./ са
пренасочени към други екологични обекти в страната, съгласно ПМС
№271/19.11.2010г.
Оператор на депото е фирма “Екопроект” ООД - регистрирана от общините Враца и
Мездра. Фирмата притежава ново комплексно разрешително КР №5–Н1/2010 г.
Населението от двете общини Враца и Мездра е 100% обхванато от организирано
сметосъбиране и сметоизвозване.
“Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Козлодуй,
Хайредин, Борован и Бяла Слатина.
Депото започна работа от 20.09.2005 год. и на него се депонират битовите отпадъци от
общините Оряхово, Мизия, Хайредин, Борован, Бяла Слатина,Козлодуй и др. фирми.
Общото количество депонирани БО за 2010 г. е 12 558 т (при 6 893 т за 2009 г.). РДНО
Оряхово притежава комплексно разрешително № 249-НО/2008 г.
Във връзка с наложено административно наказание и дадено предписание на кмета на
община Хайредин (единствената от област Враца, която нямаше организирано
сметоизвозване) от началото на юли е разпределена сметосъбиращата техника във
всичките населени места на общината и е започнато извозването на отпадъците на
Регионално депо-Оряхово.
В сравнение с предходни периоди активността на общините по отношение на закриване
на нерегламентираните сметища и депониране на отпадъците на регионалните депа се е
повишила. Количеството на депонираните отпадъци на Регионално депо-Оряхово се е
увеличило двойно спрямо същия период на миналата година.

Депонирани отпадъци на територията на РДНО - Оряхово за 2010 г.

№ Община
/фирма/

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 Оряхово 175,18
0

133,05
0

203,
47

293,3
60

239,0
6

228,0
2

221,8
2

210,
02

220,
05

195,4
40

243,61
0

110,1
4

2 Мизия 58,230 110,36
0

159,
00

158,0
80

143,8
1

153,8
4

141,9
0

120,
96

133,
75

138,9
40

140,18
0

99,14
0

3 Козлодуй 606,88
0

500,55
0

650,
98

686,2
20

666,2
4

706,6
2

650,1
4

672,
51

695,
69

632,4
40

712,63
0

491,4
9
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4 Б. Слатина 10,840 22,300 32,2
8

27,52
0

24,28 41,88 60,16 50,5
40

61,0
00

51,08
0

56,080 52,16
0

5 Кнежа - - 2,6 - 6,08 6,20 2,14 11,0
00

- 4,500 1,880 -

6 Борован - - - 7,480 7,58 5,74 7,84 6,72
0

6,20
0

- 6,340 6,360

7 Хайредин - - - - - 6,04 17,04 7,46
0

4,62
0

4,940 7,360 -

8 „АЕЦ
Козлодуй”
ЕАД

14,190 14,020 28,0
8

22,18
0

13,54 22,0 11,3 15,2
00

17,4
30

16,90
0

18,840 14,74
0

9 „АЕСП”
Козлодуй

- - - - 0,36 - - - - - - -

10 „Косаня”
ЕООД

- - - - 2,12 - 8,32 - - 1,440 - -

11 „ДЖ ИВИ
ЕЛ” Мизия
ООД

- - - - 3,36 - - - - - - -

12 „Яйца и
птици” АД,
Мизия

- - - - - - - - 2,09
0

- 1,260 0,660

13 ОБЩО 865,32
0

780,28
0

1076
,4

1194,
84

1106,
43

1170,
34

1120,
66

1094
,4

1140
,8

1045,
68

1188,1
8

774,6
9

След въвеждане на организирано сметосъбиране и сметоизвозване Община
Криводол започна депонирането на БО на регионалното депо в Монтана,  което беше
въведено в експлоатация в началото на 2006 год. За 2010 год. количеството на
извозените и депонирани отпадъци е 1 271 тона (1407т за 2009 г.).
От област Враца само община Роман /население около 7000 ж. / не ползва регионално
депо, тъй като не е изградено депото в гр. Луковит. Към момента е отказано на
общината да депонира отпадъците си на РДНО-Враца, а така също и на общинско депо
Ябланица, където е най-близкото депо от тези, които останаха в експлоатация след
16.07.2009г. С Заповед №33/04.03.2010г. на Директора на РИОСВ – Враца е
възобновена експлоатацията на градското сметище за битови отпадъци до изграждане
на  РДТБО – Луковит.
Изготвени са становища по четири проекта, кандидатстващи за финансиране за
дейности по управление на отпадъците и две становища по проекти за закриване на
съществуващи сметища за ТБО на територията на гр. Козлодуй и гр. Роман.
Незадоволителна е работата по отношение намаляване количеството на отпадъците,
който се транспортират до РДБО, чрез въвеждане на сепариране и компостиране на
градинските и животински отпадъци, генерирани на територията на съответната
община. В областта няма изградени соъръжения за предварително третиране на битови
отпадъци.
На територията на РИОСВ – Враца има две депа за строителни отпадъци: депото на
община Враца и депото на община Мездра. Всички останали общини депонират
генерираните минимални количества строителни отпадъци на депата за битови
отпадъци ( за запръстяване и рекултивиране).

По отношение въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на нашата област седем от десетте общини имат договори с колективна
организация по оползотворяване на опаковки.

гр.Враца – договор с “ЕКОПАК България” от края на 2006 год. Доставените
цветни контейнери са 130 броя и обслужват по 550 човека от населението на града и
близките квартали – Бистрец, Кулата, Нефела. Обхванатите жители са 71 355. Разделно
събраните отпадъци се събират и транспортират от БКС-Враца до сепарираща
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инсталация на “Йордан Кръстителски-Джордан 2001”ЕООД - гр. Враца. Фирмата е
подизпълнител на “ЕКОПАК България” АД. За 2010г. събраните количества са: хартия
- 61680кг, пластмаса – 41230кг, стъкло – 56100кг.

гр. Бяла Слатина – договор с “ЕКОПАК България” от август 2007 год.
Доставените цветни контейнера са 150 броя и обслужват по 280 човека от населението
на града. Обхванатите жители са 14 181. За 2010 год. разделно събраните отпадъци от
опаковки са: хартия – 78 380 кг; пластмаси – 30 640 кг и стъкло -18 160 360 кг.

гр. Мездра – договор с “ЕКОПАК България” от април 2007 год. Доставените
цветни контейнера са 146 броя и обслужват по 250 човека от населението на града.
Обхванатите жители са 12 370. За 2010 год. разделно събраните отпадъци от опаковки
са: хартия – 66 300 кг; пластмаси – 27 530 кг и стъкло - 17 460 кг.

гр. Криводол – договор с “ЕКОПАК България”: от април 2007 год. Доставените
цветни контейнера са 42 броя и обслужват по 250 човека от населението на града.
Обхванатите жители са 3 450. За 2010 год. разделно събраните отпадъци от опаковки
са: хартия – 22 647 кг; пластмаси – 7 930 кг и стъкло - 6 260 кг.

с.Борован – договор с “ЕКОПАК България” от края на 2008 г. Доставените
цветни контейнера са 39 броя и обслужват по 250 човека от населението на селото.
Обхванатите жители са 2 565. За 2010 год. разделно събраните отпадъци от опаковки
са: хартия – 16 370 кг; пластмаси – 7 380 кг и стъкло -3 526 кг

Събирането, транспортирането и сортирането по видове за Община-Бяла Слатина;
Община-Мездра; Община-Криводол и Община-Борован се извършва от
“Й.Кръстителски - Джордан-2001” ЕООД на площадка разположена в гр.Враца.
Събраното количество опаковки за 2010 год. от тези общини е: хартия – 139580кг,
пластмаса – 29750кг, стъкло – 69715кг.

гр. Оряхово –  договор с “Екопак България”  от средата на 2008  г.  Броя на
доставените цветни контейнери е 120, като във всяка точка са разположени по три
контейнера за стъкло, хартия и пластмаса и обслужват по 250 жители. Обхванатото
население е 10 264 жители от гр.Оряхово и с.Селановци. Събирането и
транспортирането на разделно събраните отпадъци се извършва от “Астон сервиз”
ООД, която има договор с “ЕКОПАК България”. Сортирането по вид и качество на
отпадъците от опаковки се извършва на площадка в гр.Плевен от “Унитрейд БГ” ООД
Плевен. За 2010 год. разделно събраните отпадъци от опаковки са: хартия – 34 880 кг;
пластмаси – 27 920 кг и стъкло - 24 360 кг.

гр.Роман – имаше подписан договор с “Екопак България” АД от средата на 2008
год., за разполагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 23
точки на територията на общината. В края на 2009 г. общината прекрати договора с
“Екопак България” АД и подписа нов с друга колективна организация - “Репак” ООД-
гр. София. За 2010 год. разделно събраните отпадъци от опаковки са: хартия – 36 000кг;
пластмаси – 24 000 кг и стъкло -30 000 кг.

В системата за разделно събиране на отпадъци са обхванати 114 185 жители от
населението на област Враца, което представлява около 60 % от общия брой. Въведена
ситема за разделно събиране на отпадъци от опаковки няма в Общини Козлодуй, Мизия
и Хайредин.

На територията на РИОСВ-Враца са регистрирани 3 депа за производствени и опасни
отпадъци /АЕЦ-Козлодуй, ТП “Хименерго” и “Метизи” АД/. Операторите,
експлоатиращи депа за ПО и ОО изготвиха планове за закриване или привеждане в
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съответствие съгласно съвременните екологични изисквания. Плановете бяха
разгледани и утвърдени в МОСВ.
Депото за нерадиоктивни производствени и битови отпадъци, генерирани в защитената
зона на АЕЦ “Козлодуй” е изградено и се експлоатира съгласно нормативните
изисквания. Депото е в експлоатация от 2001 год. с площ 11,385 дка и капацитет 45 080
м3. Средногодишно се депонират около 1 100 т отпадъци. Общият обем на отпадъците
обезвредени до момента е около 10 000 т при средна мощност на отпадъчното тяло 4 м.
Шламохранилището на “Метизи” АД, гр.Роман е преустановило експлоатация.
Отпадните води са включени в оборотен цикъл. Отделения шлам се събира в 3 броя
съществуващи трихтери, намиращи се на площадката на фирмата. Дружеството е в
процес на промяна на комплексното си разрешително. Имат изготвен план за
мониторинг на подземни води и план за рекултивация на шламохранилището. При
извършената проверка през юли 2010г се констатира че шламохранилището е почти
пресушено и е започната техническа рекултивация в източната му част. Техническата
рекултивация на шламохранилището се извършва с доста бавни темпове, поради
големия му обем и стръмни склонове, които възпрепятстват работата на техниката.
Друга причина е ограничените финансови и човешки ресурси. Производството на
фирмата е минимално и по-голямата част от персонала е освободена, което е в резултат
на задълбочаващата се икономическа криза за този отрасъл на промишлеността.
Депото за ПО и ОО на „Камибо”  ЕООД гр.София –  ТП „Хименерго”,  гр.Враца не се
експлоатира от 2002 год. Фирмата е с преустановена производствена дейност от 2007
год. Дейности по условията на утвърдения план не се извършват, за което на фирмата е
наложена имуществена санкция.

По-голямата част от фирмите генериращи отпадъци на територията на РИОСВ-
Враца, притежават разрешително по чл.37, имат разработени програми за управление
на отпадъците и водят отчетност на количествата образувани отпадъци. В съответствие
с изискванията на ЗУО и Наредба № 9 те представят информационни карти – отчет за
образуваните производствени отпадъци за количеството, състава и начина на
третиране. През отчетния период за проверени и заверени 407 бр. годишни отчети за
образувани отпадъци.

Основните потоци отпадъци, които се оползотворяват на територията на
РИОСВ-Враца са метали и пластмаса. Лицата извършващи тези дейности притежават
разрешение по чл.37 от ЗУО. Фирмите за преработка на черни и цветни метали са:
“Вега 03” ЕООД, гр.Враца (за цветни метали), “Центромет”АД, гр.Враца (за черни
метали), “Враца-Старт”АД, гр.Враца (за черни и цветни метали),”РТР”ООД гр.Враца
(за черни метали), “Технос” ООД, гр.Враца (за черни метали), “Българска леярна” ООД,
гр.Враца (за черни метали), “Вария” ООД, гр.Роман и “Хидротекс” ЕООД Мездра (за
пластмаса) и “Втори юни” АД, гр.Враца (за пластмаса от бракувани калъпи за обувки) и
др.. В резултат на икономическата криза през 2010 г. по-голямата част от тези фирми
временно са преустановили дейността си или работят с доста намален капацитет.

Извършени са съвместни проверки с представители на ОД «Полиция»-Враца на
всички леярни и пунктове за изкупуване на отпадъци от черни и цветни
метали.Проверките са във връзка със зачестилите кражби на метално оборудване от
ЖП и Електро инфраструктурата и предаването му в изкупвателните пунктове.Не бяха
констатирани нарушения при тези проверки.

Отработените акумулатори се събират, съхраняват и транспортират от фирми
притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО. На територията на областта са
регистрирани няколко фирми за изкупуване на акумулаторен скрап (”Косаня”,
“Пировски” и “Андонов” – гр.Мизия; “Надин-Комерс” и “Надин–Транс” - Мездра;
“Ровотел Стийл”, “Й.Кръстителски-Джордан-2001” ЕООД, “Гео Метал Трейд” ООД,
“Металком Инвест”ЕООД, Враца, “Метал Транс” ЕООД, Враца и “Акумитрейд”-
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Враца); ,който в последствие се предава на “Монбат”АД - Монтана и “КЦМ”-Пловдив
за рециклиране.

След направената реконструкция на действащите инсталации на “Холсим” АД
от началото на 2007 год. започна изгаряне на отпадъци ползвани, като алтернативни
горива в циментовите пещи. За отчетния период са изгорени 6703 тона гуми (при 5255
т за 2009 г.), 9076 тона месокостно брашно от екарисажите в гр.Шумен и гр.Варна
(6890 т за 2009г), 29 752 тона нерециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и дърво
(при 19612 тона за 2009 г.) и слънчогледови люспи-4806т. (при 2452 тона за 2009 г.)

Инсталация за обработка и предварително третиране на амортизирани
акумулаторни батерии, притежава “Андонов” ООД, гр.Мизия. Дружеството извършва
механично третиране на старите акумулаторни батерии /нарязване и сортиране на
отделните компоненти/, които впоследствие предава на лицензирани фирми за
рециклиране. В резултат на икономическата криза през 2010 г фирмата почти не е
извършвала дейност.

Фирмите в региона, след чиято дейност се генерират отработени моторни масла
са обхванати от разрешителния режим по ЗУО. Разделно събраните масла се
съхраняват в специализирани съдове /цистерни, варели и др/ и се предават на
лицензирани фирми за транспортиране и последваща преработка. За събиране и
транспорт на отработени масла разрешение притежава – “Анди” ЕООД, Враца. За
2010год. фирмата е събрала 15.467 т (22. 995 т за 2009), които са предадени на
“Лубрика“ ООД - Русе и “Весан” ООД София.

Проверени са всичките 19 бр. фирми, относно изпълнение плановете за
почистване и/или за обезвреждане на инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ.
Всички фирми са предали кондензаторните батерии, съдържащи ПХБ на „Балбок
Инженеринг” АД и „Еко Трейд България” ООД. Изключение прави само „ЧЛК Инвест”
ООД, поради наличието на голям брой батерии /1822 бр. /, както и твърде високата
цена за обезвреждане.

Община Враца има площадка за временно съхранение и център за
разкомплектоване на ИУМПС, в резултат на подписан договор с “Йордан Кръстителски
- Джордан - 2001” ЕООД.

Площадки за временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС имат:
“Косаня” ЕООД гр. Мизия с регистрирани три терена в Мизия, Враца и Бяла Слатина;
“Пировски” ООД  в гр Мизия, ЕТ “Цвети-Г.Петков-2007”  в гр.Мездра, “Ланд Метал”
ЕООД с площадка в с.Зверино, общ.Мездра и “Металкоминвест” ЕООД гр.Враца.
“Надин - Комерс” - база Мездра има разрешително за временно съхранение на
ИУМПС, които се транспортират за разкомплектоване на централната база на фирмата
на Гара Искър.

Здравните заведения в региона имат разрешителни за дейности с болнични
отпадъци, представени са програми за управление на отпадъците и имат заверени
отчетни книги.  Имат сключени договори с фирмите ЕТ “Жоси-Р Жечко Стойков”,
Търговска лига – НАЦ, "Медиком" ЕООД – София и др. за транспортиране и
обезвреждане на болнични отпадъци.

За област Враца пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) - има само в
гр. Враца. Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се
извършва. Количеството на натрупаната изсушена утайка за 2010 год е 320 т., част от
която се ползва за запръстяване на работните хоризонти на РДТБО Враца-Мездра.
Останалото количество се съхранява на изсушителните полета на ГПСОВ.
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БР, ЗТ, НАТУРА 2000

През 2010 година беше наблюдавано най-голямото струпване на зимуващи
водолюбиви птици по време на ежегодния зимен мониторинг. Експерти от РИОСВ –
Враца съвместно с представители на Българска орнитологична централа и
ДПП”Врачански Балкан” взеха участие в 34-то среднозимно преброяване на
зимуващите водолюбиви птици. Експертите извършиха наблюдение на яз. “Дъбника”,
гр.Враца, яз. “Еница”, с.Еница и р.Искър в участъка от с.Люти брод, общ.Мездра до
с.Чомаковци, общ.Червен бряг. Наблюдението бе извършено в 14 точки от р. Искър, 4
точки от яз.”Дъбника”  и 1  точка от яз.”Еница”.  Най –  голямо струпване на птици бе
наблюдавано яз.”Дъбника”, където бяха преброени 1620 екземпляра водолюбиви птици
от 12 вида, сред които голям корморан, ням лебед, голяма бяла чапла и сива чапла,
зеленоглави патици, лиски, средна бекасина и голям горски водобегач. В сравнение с
предходната година преброените екземпляри са в пъти повече. Наблюдаваното
струпване се дължи на липсата на безпокойство и заледяване на водното огледало на
язовир “Дъбника”.

За първи път на о-в Козлодуй загнездиха двойка морски орли. Присъствието на
вида в района е индикатор за чиста околна среда. Двойката е открита от екип на БДЗП
при проучване на острова с цел локализиране на гнездата. От страна на РИОСВ – Враца
бяха изпратени предупредителни писма до кмета на община Козлодуй и до Държавно
горско стопанство – Оряхово за недопускане извършването на всякакви горско –
стопански и други дейности в района през периода на размножаване на вида.

По отношение работата по мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие в ИАОС бе извършен мониторинг на хлебна манатарка на територията на
ПП “Врачански Балкан”. Като резултат от провеждания през последните години
мониторинг присъствието на вида в района за първи път беше потвърдено.

Извършен е мониторинг на прилепи в подземни местообитания в пещерата
“Кална мътница”, обект определен за мониторинг на територията на РИОСВ – Враца по
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Мониторингът в
пещерата се провежда за четвърта поредна година, като при последното преброяване
беше отчетено най–голямото струпване на прилепи от 3028 екземпляра от четири вида.
За сравнение през предходната 2009 година са наблюдавани 217 екземпляра от три
вида. Получените резултати от преброяването могат да бъдат отчетени като
положителна тенденция в състоянието на околната среда в района.

Експерти от инспекцията участваха в извънредния масиран мониторинг на
кафява мечка в област Смолян.

През тази година беше възстановено още едно от вековните дървета, намиращо
се на територията на област Враца. След писмо на РИОСВ – Враца за предприемане на
спешни мерки по подобряване състоянието на вековно дърво, намиращо се в частен
двор в гр. Враца и предложение на конкретни обработки, които трябва да бъдат
извършени, Община Враца възложи дейностите за изпълнение на мерките на частна
фирма. Извършено бе изрязване на гнилотите по ствола и клоните, третиране с
инсектицид и фунгицид, запълване на кухините и обработените места с укрепителна
замазка, изваждане на забитите в ствола на дървото пирони и други метални предмети
и обработка на нараняванията. Поставена е природозащитната табела по подходящ
начин така, че да не причинява увреждания по ствола.

Значително по-високи са и събраните количества лечебни растения. За
посочения период са събрани 316кг. лечебни растения под специален режим на
опазване и ползване и 1407 кг. корени, 10188 кг. листа, 16312 кг. стръкове, 16871 кг.
цветове, 166152 кг. плодове от лечебни растения, които не са под специален режим.
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Наблюдава и траен интерес от страна на билкозаготвителите по отношение на
билките под специален режим на опазване и ползване. На 02.02.2010 г. Министъра на
околната среда и водите, определи със Заповед забранените за събиране лечебни
растения през 2010г. и количествата растения под специален режим на опазване и
ползване 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 заявления бяха подадени от шест билкозаготвителя. Отпуснатите
количества билки бяха разпределени между всички подали заявления
билкозаготвители.

След съставените през предходната година актове на голяма част от
билкозаготвителите, през 2010 година направените проверки констатираха 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. През годината са проверени всички билкозаготвителни пунктове,
функциониращи на територията на РИОСВ – Враца, съставен един акт и са направени
пет предписания, които са изпълнени.

В сравнение с предходната година/2009г/ значително е намаляло количеството
на изкупените охлюви, след като организаторите на пунктовете изпълниха заявените
им от износителите количества още през първите две седмици на периода за
изкупуване и преустановиха дейността. Броят на пунктовете е сравнително постоянен
през последните години. В законоустановения срок до 1 май са приети уведомленията
на 8 физически лица за разкриването на 41 пункта за изкупуване на охлюви на
територията на областта. Голяма част от пунктовете – 15 бр. са открити на територията
на община Мездра, следвана от общините Криводол – 7 бр., Враца – 5 бр., общ.
Хайредин – 4 бр., Роман – 3 бр., общ.Оряхово – 2 бр., Бяла Слатина – 2 бр. и по един в
Мизия,  Козлодуй и Борован.  В проверените пунктове беше констатирано,  че са
оборудвани съгласно изискванията и не се изкупуват маломерни охлюви.

Съгласно програма за вземане на проби от околна среда, с цел анализ на ГМО
на територията на РИОСВ – Враца за първи път се извърши пробонабиране за анализ на
царевица за генетични модификации. С оборудването на лаборатория за изследване на
генетично – модифицирани организми към ИАОС и с предстоящото излизане на
наредба, регламентираща начина на взимане на проби, ще стане възможно
установяването на нерегламентирано освобождаване на ГМО в околната среда.

Относно постъпили инвестиционни предложения са издадени единадесет /11/
становища които не попадат в Приложение 1 и 2 на ЗООС.

Във връзка с постъпили инвестиционни предложения, касаещи защитени
територии, са издадени две /2/ становища, които попадат  в границите на защитена
територия – Природен Парк „Врачански Балкан”.

Изпратено е по компетентност за съгласуване в МОСВ,  уведомление и
документация във връзка с инвестиционно намерение - „Заграждане на площ за
изграждане на база за развъждане на дивеч”, находящ се в имот № 135001, местност
„Боров камък”, землище с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца,  възложител: Илия
Петров Каменов –  управител на  „ТУРИЗЪМ –  КАМЕНОВ И СИН”  ЕООД,  с.
Згориград, общ. Враца, което попада  в границите на две защитени територии –
Защитена местност „Боров камък” и Природен Парк „Врачански Балкан”.
            На основание  Заповед № РД-319/26.03.2010 г. на Министерство на околната
среда и водите е изготвен и съгласуван План за противопожарно устройство на
резерват “Врачански карст”, с цел предотвратяване възникването на пожари,
откриването им и успешното гасене. Пожароопасният сезон включва периода от 01
април до 31 октомври.
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По повод писмо на МОСВ беше извършена проверка относно състоянието на
нефункциониращ  сондаж „Р-2”  находящ се в землището на с.  Хайредин,  общ.
Хайредин, обл. Враца. Съставеният констативен протокол е изпратен в МОСВ по
компетентност.

Относно постъпили два сигнала от Българската Федерация по Спелеология
/БФСп/ за унищожена пещера намираща се в находище „Върбешница”, с. Върбешница,
общ. Мездра и увреждане на скалните рисунки в Природна забележителност
„Говедарника”, землище с. Царевец, общ. Мездра, беше констатирано, че сигналите са
неоснователни.

Взети са почвени и водни проби от частен дом в с. Лиляче, общ. Враца, по молба
на собственика  за замърсяване на двора му с пестициди. Анализа от взетите проби не
отчете съдържание на пестициди т.е. стойностите са под нормите.

При друг сигнал, за засипване на въртопи със земни маси в границите на
Природен парк „Врачански Балкан” - /защитена територия/, беше направено
предписание за срок от петнадесет дни същите да се извозят на определените за целта
места. Предписанието е изпълнено.

При обход в землището на село Оселна, общ. Мездра, се констатира наличие на
нерегламентирано сметище от смесени битови отпадъци. Дадено е предписание същите
да се почистят и извозят на определените от община Мездра за целта места.
Предписанието е изпълнено.

Бяха извършени и две /2/ проверки във връзка с постъпили два /2/ анонимни
сигнала за изземване на инертен материал /баластра/ в землищата на гр. Криводол, общ.
Криводол и с. Бутан, общ. Козлодуй. Сигналите са основателни и на нарушителите е
съставен акт.

По повод писмо на РИОСВ - Враца до община Криводол, относно дадено
предписание за предприемане на действия по възстановяване на увредените от
незаконно изземване на инертни материали /баластра/ терени се констатира, че
целостта им е възстановена, с което е изпълнено даденото предписание.

Взето е участие в извънреден масиран мониторинг на кафява мечка в област
Смолян,  като мярка на МОСВ за получаване на достоверни данни за числеността на
субпопулацията в района, породена от зачестилите инциденти при среща на мечка с
човек.

Относно постъпили инвестиционни предложения, касаещи защитени зони по
Натура 2000 на територията на област Враца, са издадени 12 бр. Решения за
преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони,
с които се съгласуват предвидените за реализация инвестиционно предложение, 1 бр.
Решение по оценка за съвместимостта и 1 бр. Решение за прекратяване на процедурата
поради установена недопустимост с режимите и забраните, определени в Заповедта за
обявяване на защитената зона. През 2009г броя на решенията по реда на глава 2-ра от
Наребдата за ОС е приблизително същия- 10 бр.

Във връзка с горецитираната Наредба (по глава 3-та)  са издадени и 37  бр.
Становища за планове, програми и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата
на глава шеста на ЗООС, които са неразделна част от издадените Решения по преценка
необходимостта от извършване на ОВОС и Решения по преценка необходимостта от
извършване на ЕО. През 2009г този брой е бил 51. В тази връзка се забелязва
намаляване на броя на внесените инвестиционни предложения, но от друга страна се
увеличаване интереса към изграждане на фотоволтаични електроцентрали. До момента
всички постъпили и съгласувани ПУП-ве с такова естество не попадат в границите на
защитени зони от Натура 2000.

Оценката е направена по изискванията на Наредба за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимост на планове,  програми,  проекти и
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инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(ДВ.,бр..73 от 11.09.2007г.) /Наредба за ОС/.

Изготвени са и 53 бр. Становища за проекти и инвестиционни предложение,
които не са включени в обхвата на ЗООС и не подлежат на задължителна процедура по
оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал.1 от Наредбата за ОС.

Броя на тези становища в сравнение с предходната година е приблизително
еднакъв.

Както през 2009, така и през изминалата 2010г продължава интереса към
изграждане на възобновяеми енергийни източници, както и изготвянето на проекти по
Оперативна програма „Околна среда”.

ОВОС ЕО

 Превантивният контрол има за цел недопускане замърсяване или увреждане на
околната среда над допустимите норми по компоненти и фактори конкретно за всяко
инвестиционно предложение, преди неговото осъществяване.

През 2010г в направлението са постъпили 138 бр уведомления за ППП и ИП,
спрямо 167 бр. за 2009г. За част от тях не е внесена необходимата информация
от възложителя за продължаване на процедурата.
От постъпилите уведомления 50 бр. инвестиционни предложения подлежат  на

преценяване на необходимостта от извършване на  ОВОС, за което възложителите са
информирани писмено.

Издадени са 35 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС (за които е внесено искане за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС) .  За 34 характера на решението е да не се извършва ОВОС. За едно решението
е да се извърши ОВОС.

Относно провеждането на процедури по оценка на въздействието върху околната
среда /ОВОС/ - започнати са две процедури. Внесени са два броя доклади за ОВОС.

- за инвестиционно предложение: Реконструкция и модернизация на 6 (шест) броя
птицевъдни халета на ферма Козлодуй в ПИ № 37798.511.7 в местност “Мерите”
в землището на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: “ЯЙЦА
И ПТИЦИ”  АД,  Мизия.  Инвестиционното предложение подлежи на
задължителна ОВОС. Процедурата е започната през 2009г. и е в заключителен
етап.

- за инвестиционно предложение: Изграждане на ветроенергиен парк  “Веслец”  -
55 броя вятърни генератори  с обща мощност  150 МW    и два броя подстанции
в землищата на с. Камено поле, общ. Роман, с Горна Бешовица и с. Цаконица ,
община Мездра, обл. Враца, с  възложител: “ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр.
Сливен, с приложение към него – Доклад за оценка на съвместимостта на
инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените
зони /ДОС/ процедурата е започната след издадено през 2011г. решение за
преценяване на необходимост от извършване на ОВОС – да се извърши ОВОС.
Процедурата е на етап предстоящи обществени обсъждания.

Издадени 3 броя решения за прекратяване процедурата за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС, на основание чл. 5, ал. 5 от Наредбата за
ОВОС и  чл.  56,  ал.  2,  във връзка с чл.  30,  ал.  2   от Административно процесуалния
кодекс (АПК).

По искане на физически и юридически лица са издадени общо от РИОСВ-Враца
становища за 60 обекта, които включват проекти и инвестиционни предложения
неподлежащи на задължителна ОВОС и на преценяване необходимостта от ОВОС.
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Издадени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична
оценка /ЕО/ - 22 бр. Решението на инспекцията за разглежданите планове и програми е
да не се извършва ЕО.

В инспекцията са внесени 28 броя уведомления за инвестиционни предложения за
изграждане на фотоволтаични инсталации. На възложителите са изпратени
уведомителни писма, че за съответните инвестиционни предложения е целесъобразно
да се процедира по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/
чрез преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на
изискващия се за такова намерение подробен устройствен план /ПУП/, възложен по
реда на специализираната нормативна уредба - Закон за устройство на територията
/ЗУТ/;

Не са издавани решения по ОВОС;
Не са издавани Становища по екологична оценка. В Инспекцията не са постъпвали

планове и програми съгласно чл.85, ал.1 на ЗООС и Приложение №1 на Наредбата за
условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и
програми. Не е започвала процедура за извършване на ЕО.

Извършените контролни проверки  по ОВОС са 9  броя съгласно планираните за
2010г. -10 проверки.

 По утвърден от МОСВ график са извършени 5 бр. контролни проверки на
условията в Решение по ОВОС издадени от МОСВ, отчети от проверките се изпращат
на плугодие съгласно Заповед № РД-536/27.07.2006г.на Министъра на околната среда и
водите.  Извършени са две проверки във връзка с постъпили жалби относно
инвестиционни предложения- жалбите са неоснователни.

Извършена е контролна проверка на условията от решение по ОВОС № ВР 2-2/2009
на РИОСВ Враца за ИП «Изграждане на ветроенергиен парк в землището на
гр.Оряхово и с.Селановци, възложител: »Калин еко строй» ООД, гр.Плевен»-
извършват се подготвителни работи относно неговото реализиране. Извършена е
контролна проверка в община Роман относно реализиране на инвестиционни
намерения МВЕЦ-ли, обектите са в процес на проектиране.
     Във връзка със Становище по екологична оценка № 6-2/2009г. на МОСВ на План за
управление на речните басейни /ПУРБ/ в Дунавски район от РИОСВ Враца е издадено
становище относно представена обобщена справка с отразения в нея анализ на
съответствието на плана с основните резултати и препоръки в доклада по ЕО и с
резултатите от консултациите, включени в становището по ЕО.

КПКЗ

Всички оператори на инсталации по чл.117,  ал.  1  за категории дейности по
Приложение №4 на ЗООС имат издадени комплексни разрешителни (КР). През 2010 г.
е издадено ново КР на „Екопроект”ООД, гр. Враца поради увеличение капацитета на
депото.

В процедура за изменение на комплексно разрешително е КР №78/2005 г. на
„Метизи”АД, гр. Роман поради промяна в начина на третиране на производствените
води.

Не са постъпвали заявления и не са издавани комплексни разрешителни на
действащи инсталации и съоръжения по чл. 117, ал. 3 на ЗООС с компетентен орган
РИОСВ през 2010 г., както и през предходните години.

На всички оператори е извършен необходимия контрол на място и/или по
документи, един или повече пъти според специфичните проблеми за всяка инсталация.
КР и контрола върху изпълнението на условията в тях даде възможност на операторите
за по-сериозен поглед по въпросите за опазване на околната среда и предприемане на
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осъзнати действия, водещи до практическото подобряване на състоянието на околната
среда.

Постигнатият ефект от предприетите мерки от операторите с издадени КР е
подобряване състоянието на съответните водоприемници и атмосферния въздух,
намаляване потреблението на вода за производствени нужди, правилно третиране на
производствени, опасни и битови отпадъци, контрол състоянието на подземните води.

ЕКОЛОГИЧНИ ОТГОВОРНОСТ И ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

До операторите са изпратени уведомителни писма относно изискванията на
ЗОПОЕЩ и във връзка с прилагането на Наредба за публичния регистър на
операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от
ЗОПОЕЩ и Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в
предвидените случаи от закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологичните щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.
Операторите са представили в РИОСВ - Враца: информацията, която е необходима за
вписването им в публичния регистър и собствената оценка за възможни случаи на
непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични
щети, необходима за определяне на превантивните и оздравителните мерки от
ЗОПОЕЩ.

За периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. на територията на РИОСВ - Враца няма
възникнали случаи на причинени екологични щети и непосредствени заплахи за
възникване на екологични щети причинени от действие или бездействие, по смисъла на
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, в т.ч.:
      - в резултат на извършване на дейности, определени в приложение №1.
      - в резултат на извършване на дейности, извън определените в приложение №1,
когато операторът или трето лице е действал виновно и с това е причинил щети върху
защитени видове и природни местообитания.
     - в резултат от замърсяване с дифузен характер, когато е възможно да се
установи причинна връзка между дейността на отделен оператор и непосредствена
заплаха за екологични щети или причинените екологични щети от тази дейност.

Предвид горепосоченото за разглеждания период, от страна на РИОСВ – Враца,
не е извършван контрол на място върху дейността на операторите /включени в
списъка/, съгласно ЗОПОЕЩ, на територията контролирана от Инспекцията.

ОХВ УР

През 2010г. основната цел на РИОСВ – Враца беше запознаване на индустрията
с новите изисквания в областа на производството, вноса и пускането на пазара на
химични вещества и смеси. Задължения относно регистрацията на химични вещества
произтичащи от Регламент 1907/2006, нотификация на Агенцеята по химикали
съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP, както и новите изисквания
относно класификацията и етикетиране на химични вещества и смеси. В предвид
изтеклия срок на предварителна регистрация по Регламент 1907/2006 REACH, през
2010г. насоката беше проверки за пълнотата и коректноста на направените
предварителни регистрации и информиране на индустрията за следващите етапи от
прилагане на регламента. Фирмите направили предварителна регистрация във високо
тонажната група са извършили същинска регистрация в  установения срок 01.12.2010г.

Проверени са 6 дружества направили предварителна регистрация по Регламент
1907/ 2006 - REACH. Констатираните нарушения са за извършване на погрешни
предварителни регистрации на вещества попадащи извън обхвата на регламента, както
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и на погрешно индентифицирани вещества. За същите няма сформирани форуми за
обмен на данни – SIEF.

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Общо 52 прессъобщения са изпратени към регионални медии и кореспонденти
на националните медии във Враца. Всички са отразени, като акцентът пада върху
извършени проверки, резултати от тях и бърза реакция по сигнали подадени от
граждани. Интерес от страна на медиите има и при организирането на кампании и
мероприятие заложени в годишния план за дейности в резерват “Врачански карст”.

През 2010 година експертът от направление “Връзки с обществеността” е
организирал и провел кампании по отбелязване на:

· Световния ден на влажните зони и Световния ден на водата с ученици от
СОУ “Хр. Ботев”, СОУ “Отец Паисий”, ОУ “В. Левски” и ЦДГ “Дъга”;

· Седмицата на гората с представители на различни институции и
училища;

· Световния ден на птиците;
· Ден на земята с представители на училищата в с. Паволче, с. Баница, ЦДГ

№ 6 и екоклубове от града и Областен управител;
· Световен ден на Биологичното разнообразие и Международна година на

биологичното разнообразие съвместно с Областен управител и
екоклубове от 5 врачански училища;

· Световен ден на околната среда и Международна година на биологичното
разнообразие съвместно с Областен управител, ДПП “Врачански Балкан”
и екоклубове от 5 врачански училища;

· Европейската седмица на мобилността и ден без автомобили 22
септември с ученици от екоклуб “Детелини” към СОУ “Христо Ботев”;

· Организиран е и пленер в ЗМ “Манастирски дол” по повод отбелязването
на международната година на биоразнообразието и е част от дейностите
предвидени в Плана за дейности в резервата “Врачански карст”. В
мероприятието се включиха ученици от СОУ “Отец Паисий” и ОУ “В.
Левски”;

· Залесяване с ученици на терени извън резервата. Тази година беше
избран района на язовир “Дъбника”, залесяване с 50 бр. акация;

· Посещение на водопада “Боров камък” в ЗМ “Боров камък” с ученици от
екоклуб “детелини” към СОУ “Хр. Ботев”, гр. Враца;

· Конкурс за най-добър пътепис, свързан с резервата и популяризиране на
най-добрите творби в регионални медии на тема “Моята разходка сред
Врачански балкан”;

· За седма поредна година РИОСВ - Враца връчи награда за “Най-чисто
населено място, граничещо с резерват “Врачански карст” и ПП
“Врачански Балкан”. Победител е кметството на село Лютаджик.

През 2010 година на интернет страницата на РИОСВ – Враца
www.vracakarst.com са качени всички издадени от инспекцията 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 и издадени решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно
въздействие.

http://www.vracakarst.com/
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Активност на интернет потребителите за 2010 година

Постъпили са 11 заявления по ЗДОИ, като на 9 е даден пълен достъп до информацията,
а 2 са препратени по компетентност към МОСВ.

Участниците в кампаниите по отбелязването на екологичните дати се е увеличил
в сравнение с предходната година.

Засилва се работата с подрастващите и учениците от прогимназиален и
гимназиален курс чрез интерактивни игри и директни наблюдения и дейности сред
природата. Увеличава се участието на все по-голяма част от обществеността в
обсъждането и взимането на решения, касаещи екологията.

Използвайки интернет и съвременните технологии се популяризира както
дейността на инспекцията, така и природозащитните дати и провежданите кампании за
опазване на чистотата на природата.

1.3. Анализ и сравнение на политиката по околна среда на местно ниво
спрямо предходната година (стратегии, планове и програми, в териториалния
обхват на РИОСВ)

ВЪЗДУХ

През 2010г., както и през 2009г. от основните показатели характеризиращи
качеството на атмосферния въздух в региона се наблюдават единствено превишения на
допустимите норми за ФПЧ10. Община Враца е разработила и внесла в РИОСВ за
съгласуване Програма за опазване на околната среда за периода 2010-2014г. Същата е

Месец Уника
лни

Презаре
жд.

Общ
о Графика

Януари 884 4,568 5,452
Февруа
ри 1,409 8,302 9,711

Март 1,219 4,828 6,047
Април 1,984 4,060 6,044
Май 1,026 3,315 4,341
Юни 1,038 4,149 5,187
Юли 663 3,522 4,185
Август 702 4,340 5,042
Септем
ври 922 5,198 6,120

Октомв
ри 917 4,913 5,830

Ноемвр
и 658 4,307 4,965

Декемв
ри 509 2,757 3,266

2010 11,931 54,259 66,19
0
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приета през месец декември 2010г. от Общински съвет-Враца. Част от нея е Програмата
за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в района на гр. Враца. В
края на 2010г. е сформиран Програмен съвет към Община Враца за разработване на
програма за намаляване на нивата ФПЧ10. Предстои допълване на програмата, след
което същата ще бъде внесена за приемане от Общински съвет – Враца.

ВОДИ

През отчетната година обектите на територията на област Враца, финансирани
със средства от ПУДООС и от държавния бюджет на Република България са по-малко
от предходните години. През 2009г. обектите финансирани със средства от Държавния
бюджет са били 5 бр., а през 2010г. е само един.

Съвместно с инвеститорски контрол от ПУДООС на всяко тримесечие е
осъществяван контрол на обект финансиран със средствата по Приложение №7
“Списък на екологичните обекти за строителство през 2010г.” към Закона за държавния
бюджет на Република България: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни
води, гр. Козлодуй, общ. Враца”.

Съвместно с инвеститорски контрол от ПУДООС е осъществен контрол
на следните обекти финансирани със средства на ПУДООС:

· “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.
Козлодуй”, гр. Козлодуй, обл. Враца;

· “Канализация от бл. 32 до Пристанището по ул. “Хр. Ботев” и ул.
“Радецки”, гр. Козлодуй”, общ. Козлодуй, обл. Враца.

През 2009г. обектите финансирани със средства на ПУДООС са били 5 бр., а
през отчетната са 3бр.

За всички гореописани проверки, съвместно с инвеститорски контрол на
ПУДООС, представители на съответните общини-бенефициенти и на избраните чрез
обществени поръчки фирми - изпълнители са съставени констативни протоколи.

В област Враца има изградена и функционира една Градска пречиствателна
станция за отпадъчни води в гр. Враца. И през изтеклата година при извършваните
контролни проверки и анализ на взетите водни проби от отпадъчните води, пречистени
в ГПСОВ и заустени в р.Дъбника са установени стойности по показателите “ХПК”,
“БПК5”, “общ азот”, “общ фосфор” и “неразтворени вещества” над определените в
разрешителното за заустване индивидуални емисионни норми за тези показатели. Град
Враца е с по-голяма степен на изграденост на канализационната система и проектния
капацитет на станцията е недостатъчен да поеме цялото количество формирани
отпадъчни води. Освен това ГПСОВ-Враца е морално и физически остаряла и се
нуждае от разширение и реконструкция, което е една от причините за неефективната
работа на станцията.

На територията на област Враца, над 50 % от жителите са обхванати в
канализационни системи с различна степен на изграденост. Градовете Враца, Мездра и
Козлодуй са с по-голям процент на изграденост, а Бяла Слатина, Оряхово и Роман са
по-слабо канализирани. Работи се по проектиране и изграждане на канализационни
мрежи в общини Криводол, Оряхово, Роман, Козлодуй и Мизия чрез финансиране по
различни програми.
       През периода по график съгласуван от РИОСВ-Враца, съвместно с РЛ-Враца са
извършвани контролни проверки и пробонабиране от определените, съгласно
разрешителните за заустване места от петте изградени канализационни мрежи. При
всички са установени завишени показатели на “азот”, “БПК5”, “ХПК” и др., причина за
което е липсата на градски пречиствателни станции.
         През годината редовно се е изпълнява програмата на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД за
собствен нерадиационен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчни води
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на и около площадката на фирмата, чрез сключен договор с Регионална лаборатория -
Враца.  Редовно е извършван анализ на показателя обща бета -  активност на проби от
отпадъчните води на АЕЦ-Козлодуй, при което не са установени наднормени
стойности. Резултатите от извършения мониторинг както и констатираните проблеми,
направения анализ на причините и предприетите коригиращи мероприятия от страна на
дружеството са представени в срок под формата на тримесечни и годишни доклади.

ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА

           Общините от региона имат разработени и приети на заседания на Общинските
съвети Програми по опазване на околна среда и Общински планове за развитие, в които
са разработени програми за устойчиво използване на поземления ресурс и намаляване
на замърсяването от нерегламентирано изхвърляне на битови, строителни  отпадъци  и
торов отпад.В изпълнение на заложените в тях дейности  значително се подобри
чистотата на населените места и състоянието на почвите в региона. Налице е все по-
активно участие на общинските администрации в разработване на проекти с
екологична насоченост.

  Финансирането от различни програми на закупуване на съвременна техника за
обработка на земеделските земи, контрола на използваните Растително защитни
продукти използвани за борба с болестите и неприятелите подобрика състоянието на
почвите в региона.През 2010г. не са констатирани замърсявания на почвите с
пестициди, както и увруждане от палене на стърнища. В сравнение с предходните
години еденични са случаите на запалване на ивици мужду блоковете обработваема
земя, с цел спестяване на средства за обработка.

През 2010г. се увелечи значително интереса към изграждане на ветроенергийни
паркове и фотоволтаични инсталации, във връзка със стратегията за повишаване на
процента електроенергия, добиван от възобновяеми енергийни източници. На
територията на област Враца по-голямата част от тези дейности засяга промяна
предназначението на земеделски земии, като размера на засегнатите площи достига
стотици декари.

ОТПАДЪЦИ

През отчетната година основно внимание бе обърнато на закриване на
нерегламентираните сметища, разширяване на системата за организирано събиране и
транспортиране на битови отпадъци, както и разделното събиране на отпадъци от
опаковки.

Налице е по сериозно отношение на общините относно събирането и депониране
на отпадъци на регионалните депа. Значително е намалял броя на нерегламентираните
сметища.От област Враца само община Роман /население около 7000 ж/ не ползва
регионално депо, тъй като не е изградено депото в гр.Луковит.
Общините определени да депонират отпадъците си на Регионално депо-Оряхово
създадоха Регионално сдружение, съгласно изискванията на ЗИД на ЗУО.

По отношение въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на нашата област седем от десетте общини имат договори с колективна
организация по оползотворяване на опаковки. Останалите три общини – Козлодуй,
Мизия и Хайредин изпратиха запитвания до почти всички организации, като
получените отговори са, че за момента нямат интерес за сключване на договор в този
регион.
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Повечето промишлени предприятия на територията на областта са обхванати от
разрешителен и регистрационен режим на ЗУО, с което се контролират вида,
количествата и състава на формираните от предприятията производствени отпадъци,
както и тяхното последващо движение за преработка или обезвреждане.

Редовно и в срок са изпращани ежемесечни справки за проверените обекти,
издадени разрешителни по образеца в МОСВ, както и изпълнение на графика за
почистване и закриване на нерегламентирани сметища.

В изпълнение изискванията на чл.27, ал.1 и чл.32 от ЗУО, както и чл.9 и 10 от
Наредба 9 за предоставяне на информация за дейностите с отпадъци са получени
годишните отчети  на 125 фирми и всичките 10 общини, в регламентирания в ЗУО
срок.

Получените годишни отчети са проверени и въведени в специално създадения
програмен продукт и са изпратени в ИАОС в посочения в ЗУО срок.

БР, ЗТ, НАТУРА 2000

Внесената за разглеждане Програма за опазване на околна среда 2010 – 2014 на
Община Враца бе върната за доработване на раздел “Лечебни растения”. Липсата на
средства в общините не позволява извършването на проучвания за разпространението
на лечебните растения.

Във връзка с влезлите в сила изменения на Закона за горите Държавните горски
стопанства вече уведомяват РИОСВ – Враца за изготвените лесоустройствени
програми и те биват утвърдени след съгласуване.

Забелязва се повишаване на интереса към обявяване на ценни, малки по площ
защитени местности, природни забележителности и редки местообитания с национално
значение, с цел да бъдат опазени уникалните природни дадености на нашата страна.

През 2010 година продължава интереса към изграждане на ветроенергийни
паркове и фотоволтаични инсталации, във връзка със стратегията за повишаване на
процента електроенергия, добиван от възобновяеми енергийни източници. На
територията на област Враца по-голямата част от тези дейности не засягат защитени
зони по Натура 2000.

Продължава работата по изготвяне на заповеди за обявяване на защитените зони
за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.  Във връзка с това
бяха сключени договори с поддържащите фирми по КВС за съответните съдебни
региони за изготвяне на опис на имотите и актуализиране по КВС, попадащи в
границите на следните защитени зони: “Билерниците” с код BG0000593, “Божите
мостове” с код BG0000487, “Божия мост-Понора” с код BG0000594, “Каленска пещера”
с код BG0000601, “Река Скът” с код BG0000508, “Островска степ-Вадин” с код
BG0000528 и “Искърски пролом-Ржана” с код BG0001042. Работата по договорите е
приета в срок и материалите са предоставени на МОСВ.

Закупени са кадастралните карти за землищата на гр. Враца и гр. Козлодуй.
До края на 2011г ще бъдат изготвени заповеди за обявяване на всички

защитените зони от мрежата Натура 2000.
По този начин за всяка защитена зона ще бъдат определени режими и забрани,

които са несъвместими с предмета и целите на опазване на защитените зони и тяхната
реализация няма да бъде допусната.

През октомври 2010г влезе в сила изменение на 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
(ДВ.,бр..73 от 11.09.2007г.) /Наредба за ОС/. Едно от измененията е свързано с факта,
че няма дейности, които не подлежат по закон на ОС. С цел стриктно спазване
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изискванията на Директива 92/42/ЕЕС (за местообитанията), планове, програми,
проекти и инвестиционните предложения, които не са на задължителна процедура по
ОС, са предмет на преценяване от страна на компетентния орган на необходимостта от
извършване на такава процедура. По този начин всяка една дейност, която предстои да
бъде реализирана се прецизира по отношение въздействието й върху местообитанията
и видовете, предмет на опазване в защитените зони.

ОВОС ЕО

Превантивната дейност включва и контрол на подадена информация от
възложители, и на условията поставени в издадените решения от компететния орган за
съответното инвестиционно предложение, план, програма.

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.

Не са издавани Становища по екологична оценка. В Инспекцията не са постъпвали
планове и програми съгласно чл.85, ал.1 на ЗООС и Приложение №1 на Наредбата за
условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и
програми. Не е започвала процедура за извършване на ЕО.
Извършените контролни проверки  по ОВОС са  9  броя.

 По утвърден от МОСВ график са извършени 5 бр. контролни проверки на
условията в Решение по ОВОС издадени от МОСВ, отчети от проверките се изпращат
на плугодие съгласно Заповед № РД-536/27.07.2006г.на Министъра на околната среда и
водите.  Извършени са две проверки във връзка с постъпили жалби относно
инвестиционни предложения- жалбите са неоснователни.

Извършена е контролна проверка на условията от решение по ОВОС № ВР 2-2/2009
на РИОСВ Враца за ИП «Изграждане на ветроенергиен парк в землището на
гр.Оряхово и с.Селановци, възложител: »Калин еко строй» ООД, гр.Плевен»-
извършват се подготвителни работи относно неговото реализиране. Извършена е
контролна проверка в община Роман относно реализиране на инвестиционни
намерения МВЕЦ-ли, обектите са в процес на проектиране.
     Във връзка със Становище по екологична оценка № 6-2/2009г. на МОСВ на План за
управление на речните басейни /ПУРБ/ в Дунавски район от РИОСВ Враца е издадено
становище относно представена обобщена справка с отразения в нея анализ на
съответствието на плана с основните резултати и препоръки в доклада по ЕО и с
резултатите от консултациите, включени в становището по ЕО.

Засилен е интересът на възложители в региона към реализирането на
инвестиционни предложения касаещи възобновяеми енергийни източници и по-
конкретно ползването на слънчевата и вятърна енергия. Спазват се Методическите
указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по
околната среда за намерения за изграждане на вятърни генератори, водноелектрически
централи и фотоволтаични системи с писмо № 05-08-1024/11.02.2010г. на МОСВ.
Има разнообразие в характера на инвестиционните предложения.

През 2009 година са внесени от възложители 11 броя уведомления за
изграждане на фотоволтаични инсталации, три уведомления за изграждане на МВЕЦ,
три уведомления за изграждане на ветрогенератори. От направлението през 2009
година са издадени осем решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за изграждане на фотоволтаични системи, едно решение по ОВОС за изграждане
на ветрогенераторен парк и едно решение по ОВОС за изграждане на МВЕЦ.
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През 2010 година са прекратени три процедури за изграждане на МВЕЦ, поради
непредставена в срок информация. Внесени са в инспекцията 28 броя уведомления за
изграждане на фотоволтаични инсталации, 15 броя искания за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО за фотоволтаични инсталации и ветропарк и
съответно са издадени решения. Издадени са два броя решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС за ветрогенератори и един брой за
ветрогенераторен парк /след внесеното уведомление за инвестиционно намерение/.
Относно изграждане на МВЕЦ са внесени от възложители един брой искане за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и едно уведомление за
инвестиционно намерение.

При издаване на решение/становище се отчитат особеностите на всеки
конкретен случай по отношение, мащабност, капацитет, местоположение, кумулативно
въздействие. Вземат се предвид представените становища от специализирани
контролни органи, териториалните органи на изпълнителната власт и органите на
местното самооправление  за всеки конкретен случай. Условията  произтичащи от
становищата се включват в съответното решение/становище.

При провеждане на съответната процудера се изисква от възложителите
представяне на пълна, адекватна и достатъчно подробна информация по отношение на
цялостното намерение.

От общински администрации в областта са инициирани намерения за
изграждане и реконструкция на ВиК системи и изграждане на пречиствателни станции
за отпадъчни води.

От Общините и кметствата на областта, които се засягат пряко от реализирането
на съответното инвестиционно предложение се изразяват писмено становища, които
отразяват мнението на засегната общественост.

Експертите по съответните компоненти и фактори на околната среда дават
писмени становища по внесената информация, касаеща конкретно инвестиционните
намерения.

От инспекцията са дадени писмени становища за пет инвестиционни
предложения, които са на територията на РИОСВ Враца и за които компетентен орган
за вземане на решение е МОСВ. Дадени са и становища по Национални планове и
програми, за които компетентен орган за вземане на решение е МОСВ.

Общините от региона имат разработени и приети на заседания на Общинските
съвети Програми по опазване на околна среда и Общински планове за развитие, в които
са разработени краткосрочни и дългосрочни планове за действие в областта на
управление на отпадъците. Налице е все по-активно участие на общинските
администрации в разработване на проекти с екологична насоченост.

През отчетния период е внесена актуализирана програма за околната среда от
община Враца. Поради редица пропуски и неточности програмата е върната за
преработване и допълване.

Издадени са два броя решения за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка за Програмите за управление на отпадъците на общините Роман
и Оряхово.

ОХВ УР

През 2010 г. се наблюдава засилен стремеж на оператори за спазване условията
за съхранение на химичните вещества, посочени в информационните листове за
безопасност (подобрения в складовете за съхранение и начина на съхранение); съгласно
препоръките на “ Ръководство за складиране на химични вещества и препарати”.
Новите изисквания на Регламент 1907/2006 относно предоставяне на информация
надолу по веригата доведоха както до подобряване качеството на ИЛБ, така и до
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повишени изисквания на потребителите по веригата  към техните доставчици. Целите
за 2010 г. бяха изключително насочени към проверка на коректността на направените
предварителни регистрации по Регламент 1907/ 2006г. – REACH. Информиране за
следващите етапи и изисквания за обмен на информация и данни за вещества в периода
до същинска регистрация. Индустрията е уведомена за задълженията произтичащи от
Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP.

1.4. Слаби и силни страни на контролната дейност

ВЪЗДУХ и Фактор “ШУМ”

Графика за Контрол на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния
въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и Графика за
извършване на Контролни замервания на нивата на шум излъчван от промишлени
източници в околната среда се изпълняват равномерно и съгласувано с експертите на
Регионална Лаборатория - Враца. Същите са изпълнени за 2010 г.
          Чрез контролната дейност се намаляват организираните и неорганизираните
емисии от производствените инсталации, ЛОС от бои, лакове и авторепаратурни
продукти, както и ограничаване емисиите на флуорирани парникови газове и
веществата нарушаващи озоновия слой.
          Операторите на хладилни и климатични инсталации с 3 и над 3 кг хладилен агент
използват разрешени за употреба вещества нарушаващи озоновия слой и флуорирани
парникови газове. Лицата извършващи сервиз и поддръжка на тези съоръжения са
запознати с изискванията на Регламент (ЕО) 2037/2000 и Регламент (ЕО) 842/2006.
          На територията на област Враца 69 бр. бензиностанции функционират съгласно
изискванията на Наредба № 16.

ВОДИ

Въпреки  констатираните нарушения се наблюдава тенденция към подобряване
качествата на повърхностните води на територията контролирана от РИОСВ-Враца.
До минимум е сведено заустването на отпадъчни води във водни обекти без
съответното разрешително, което дава възможнаст за по-добър контрол и опазване на
водите.

Във връзка с обследване замърсяването на р. Черна в района на с. Лютаджик
експерти  от направление води, съвместно с Регионална Лаборатория – Враца са
извършили 10 бр. проверки и пробонабирания от повърхностни води от р. Черна и
подземни води от извор “Черна” и “Сухия извор”. В резултат на засилената контролна
дейност се наблюдава значително подобряване  качеството на водите на извор “Черна”.
С цел доказване на източника на замърсяване на реката е извършена една съвместна
проверка с РИОСВ-София на мандра “Пършевица” в природен парк Врачански Балкан
и на река Черна.

Основния замърсител по отношение “води” на територията, контролирана от
РИОСВ-Враца е предприятието за млекопреработка на “Млечен рай-2” ООД в кв.
Бистрец. През отчетният период дружеството пусна в експлоатация новоизградената
пречиствателна станция за отпадъчни води. Поради възникнали технически проблеми,
пречистванелната станция все още не работи в нормален технологичен режим.  По таза
причина със Заповед на Директора на РИОСВ-Враца е прекратено изпускането на
отпадъчни води от предприятието към река Лева, до влизане на новоизградената
пречиствателната станция за отпадъчни води в нормален технологичен режим и
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постигане на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното
за заустване.

И през отчетната година се запазва тенденцията на добра координация между
експертите от направление “води” на РИОСВ-Враца и РЛ-Враца при изпълняване на
контролния мониторинг на отпадъчните води.

ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА

Силни страни

      През 2010г. е изпълнен плана за контролна дейност,  въпреки липсата на експерт в
направлението. Постигната е добра координация между експертите от другите
направления при извършването на контролни проверки отнасящи се за замърсяване на
пачвите.
      Постигнати са добри резултати от извършените проверки по повод постъпили
сигнали и жалби, касаещи замърсяване и увреждане на почвите.
      Намалял е броя на нарушенията при извършване на дейности по проучване, търсене
и добив на подземни богатства.
      Извършването на бъдещи инвестиционни намерения не се извърва без
предварително извършена процедура съгласно Закона за околната среда, което
позволява да бъде отрегулиран процеса на опазване на поземления ресурс в региона.

Слаби страни

          Наред с положителните тенденции се наблюдават и доста нерешени проблеми, а
именно недостатъчните действия от страна на общините по отношение контрола за
нерегламентирано изземване на баластра от земеделски земи.
           Допускане на нерегламентирано изхвърляне на отделни  места на битови
отпадъци извън регулацията на населените места, което замърсява предимно пасища,
мери.

ОТПАДЪЦИ

Силни страни
Висока ефективност при изпълнение на годишния план за контролна дейност, въпреки
нарасналия брой обекти и ограничения брой експерти извършващи проверките.
Добра координация на действията с други институции при извършване на проверки-
РИОКОЗ, Общини, РПУ, Областна администрация и др.
Всички общини от региона имат разработени и приети на заседания на Общинските
съвети Програми по опазване на околната среда и Общински планове за развитие, в
които са разработени краткосрочни и дългосрочни планове за действие в областта на
управлението на отпадъците.
Налице е все по-активно участие на общинските администрации в разработване на
проекти с екологична насоченост. Особено внимание се обръща на усъвършенстване
системата за организирано сметосъбиране и сметозвозване, въвеждане на разделно
събиране на отпадъци от опаковки.
В сравнение с предходни периоди активността на общините по отношение на закриване
на нерегламентираните сметища и депониране на отпадъците на регионалните депа  се
е повишила.
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Слаби страни
Наред с положителните тенденции се наблюдават и доста нерешени проблеми, а
именно никакви действия от страна на общините по отношение другите отпадъчни
потоци – отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, излезли от употреба МПС, негодни за употреба луминисцентни лампи и
батерии. Годишните отчети по програмите за опазване на околната среда се изготвят
повърхностно и непълно. В повечето случай не се приемат на заседания на общинските
съвети.
Никакви действия от общините по отношение намаляване количеството на отпадъците,
който се транспортират до РДНО, чрез въвеждане на сепариране и компостиране на
градинските и животински отпадъци, генерирани на територията на съответната
община.
Въведените системи на разделно събиране на отпадъци от опаковки не работят както
трябва. Събраните количества са пренебрежимо малки. Наблюдава се тенденцията, че
колкото дадено населено място е по-малко, толкова отношението на населението към
тази система е по-сериозно.
Липса на еколози и лица в по малките фирми, които да са компетентни в областта на
управление на отпадъците.

БР, ЗТ, НАТУРА 2000

С оборудването на лаборатория за изследване на генетично – модифицирани
организми към ИАОС и с предстоящото излизане на наредба, регламентираща начина
на взимане на проби, ще стане възможно установяването на нерегламентирано
освобождаване на ГМО в околната среда.

ОВОС ЕО

В Инспекцията работи добре приетата организация по приемане на едно гише
документация от възложители във връзка с инвестиционни предложения и искания на
становища от физически и юридически лица. Документацията се обработва във
възможния най-кратък срок и писмено се отговаря на възложителя.

По препоръка на експерти от МОСВ удостоверяването на оповестяването на
издадените Решения по ОВОС и по ЕО, които се поставят на информационното табло
на Инспекцията се извършва чрез протокол от комисия в състав от трима души,
съответно свалянето на същите се удостоверява също с протокол.

След внасяне на уведомление от възложителите или след внасяне на искане за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО и съответната
информация, съгласно нормативните изисквания, при необходимост се извършват
контролни проверки на място.

Участия в заседания на ВЕЕС и МЕЕС към МОСВ, участие в Областни експерти
съвети и комисии, участие в Общински експертни съвети по устройство на
територията, участие в приемателни комисии.

КПКЗ
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Проверени са 13 бр. годишни доклади по околна среда за 2009 г. на операторите
с издадени комплексни разрешителни, изготвени са становища за всеки от тях и са
изпратени в срок в ИАОС.

Извършено е докладване от всички оператори с издадени КР в интегрираната
информационна система за докладване, съгласно изискванията на Регламент
№166/2006г. на ЕС за 2009 г.

Операторите, на които са издадени КР преди няколко години имат натрупан
опит и по-добри резултати при изпълнение на условията в КР и годишното докладване.

Подобри се отношението на операторите към даваните от РИОСВ предписания,
изразяващо се в спазване на сроковете за изпълнение на мерките и подаване на
изискваната информация, както и в качеството на тяхното изпълнение.

Липсата на квалифицирани служители в някои предприятия затруднява работата
по изпълнение на условията в КР, документиране на резултатите и предоставяне на
качествена информация от страна на оператора.

ОХВ УР

Работата по проверките в областта на химичните вещества и най-вече по
прилагане на Регламент 1907/2006г., значително би се подобрил при съвместна работа с
РИОКОЗ, но на този етап тя е незадоволителна.

 1.5. Насоки за подобряване на работата на инспекцията

ВЪЗДУХ

Подобряване на работата на инспекцията е свързано с повишаване
квалификацията на експертите в областта на екологичното законодателство чрез
участия в семинари и работни срещи. Съвместна работа с еколозите на общините и
осъществяване на контакти с неправителствените екоорганизации и клубове.

Непрекъснатото актуализиране на екологичното законодателство в частта
въздух и разширяване обхвата на нормативната база изисква увеличаване на човешките
ресурси за по-ефективна работа.

ВОДИ

Да се извърши анализ на  риска за всички значими оператори на територията,
контролирана от РИОСВ-Враца и в резултат да се прецизира списъка на обектите,
подлежащи на контрол по компонент “води”  и се определи честотата на контролните
проверки.

Необходимо е по-добро взаимодействие между общинските администрации от
област Враца и експертите от РИОСВ-Враца за усвояване на средствата, отпускани по
различни оперативни програми за финансиране на водния сектор, с цел доизграждане
на канализационните системи на населените места и изграждане на ГПСОВ на
градовете с население над 10 000 еквивалент жители.

Съвместно с операторите да се изготвят мероприятия за недопускане
нарушаване изискванията на издадените разрешителни за заустване, както и за
предприемане на коригиращи действия при констатирани нарушения.
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ОТПАДЪЦИ

Повишаване квалификацията на експертите по отношение прилагането на
екологичното законодателство в областта на управлението на отпадъците – участие в
работни срещи, семинари, дискусии.
Да се засили контрола на фирмите третиращи отпадъци, чрез увеличаване честотата и
времетраенето на проверките.
Подобряване взаимодействието с други институции по отношение обмена на
информация.
Информиране на всички заинтересовани за новоприетите и променени наредби и
закони в областта на отпадъците – срещи и кръгли маси с еколозите на общините, както
и с кметовете на населените места от общините, представители на фирми от различни
браншове.
Оказване на помощ и съдействие при разработване на програми и проекти на общини,
фирми, НПО, училища и др.

БР, ЗТ, НАТУРА 2000

Съществува необходимост от установяване на по добра връзка между наука и
управление, липсата на която допуска взимането на неправилни решения при
опазването на биологичното разнообразие.

По отношение работата по мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие в ИАОС бяха проведени два семинара включващи и теренно обучение по
мониторинг на земноводни и влечуги и мониторинг на растения.  Необходимо е
провеждането и на други подобни обучения, с цел подобряване капацитета на
служителите извършващи мониторинг.

С увеличаване броя на изпращаните в спасителен център птици възниква
проблема с тяхното транспортиране, липсата на подходящи клетки, в които да бъдат
пренасяни, както и предпазни средства за експертите. Използваната в момента система
за транспортиране зависи изцяло от добрите намерения на шофьорите на автобуси,
пътуващи по междуградските линии.

С цел подобряване работата в инспекцията е необходимо да продължи
обучението на експертите, особено във връзка с работата с ГИС (географски
информационни системи).

Във връзка с горното е взето участие в няколко обучителни семинари:
- по туининг проект BG07/IB/EN/06 „Укрепване на институционалния капацитет

за прилагане на законодателството на ЕС за защита на природата” между България и
Испания,  който се проведе в периода 15-19  март  2010  г в гр.София,  на тема
”Финансиране на Натура 2000”.

- семинар на тема „Извършване на Оценки за съвместимост на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения по чл.6 на Директивата за
местообитанията” в рамките на проект по двустранно сътрудничество между България
и Германия,  който се състоя през юли 2010г. в хотел „Централ – Форум”, гр. София.

- взето е участие и в семинар с цел обучение на експерти по изготвяне на
проекти по Оперативна програма „Околна среда”, ос 3.

- семинар във връзка с изменение на Наредба за ОС.
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ОВОС ЕО

Участие в работни срещи и семинари с цел оказване на методическа помощ при
запознаване с  измененията в нормативна уредба, касаеща прилагане на процедурите по
ОВОС И ЕО.

Осъществяване на контрол по издадени решения за Инвестиционни
предложения за изграждане на МВЕЦ -ли  и  Фотоволтаични електроцентрали.

КПКЗ

Необходимо е оказване на съдействие от страна на РИОСВ на операторите при
изготвяне на годишните доклади и докладването в интегрираната информационна
система за докладване, съгласно изискванията на Регламент №166/2006 г. на ЕС.
Такава помощ е необходима и за операторите, на които не е необходимо издаване на
КР, но имат задължение за докладване по ЕРИПЗ.

Практиката по контрола на КР показва необходимост от редовно провеждане на
работни срещи с експертите по КПКЗ за получаване на указания и споделяне на
практически опит при прилагане на законодателството в областта на КПКЗ.

ОХВ УР

Планирането на съвместни годишни проверки  ще е от полза за индустрията в
изпълнение на задълженията произтичащи от новите изисквания и превенция за
своевременно изпълнение на европейските изисквания касаещи производството, вноса
и употребата на химични вещества – Регламент 1907/ 2006 – REACH и пускането на
пазара на химични вещества и смеси – Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP.

Планиране на междуведомствени проверки относно нотификация за
класификация на Агенцията и етикетирането и опаковането на химични вещества
съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP.

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Засилване на дейността в посока на привличане на вниманието на
обществеността към превантивния контрол и работа с подрастващите за изграждане в
най-ранен етап на висока екологична култура.

ІІ. Приложения:
1. Въздух
2. Води
3. Почви, земни недра и подземни богатства
4. Управление на отпадъците
5. Защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично

модифицирани организми
6. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване
7. Комплексни проверки
8. Административно – наказателна отговорност и принудителни административни

мерки
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9. Политика по околната среда на регионално и местно ниво
10. Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения,

повишаване на екологичното съзнание, култура и образование



ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ВЪЗДУХ
Справка  1.1

Информация по дейностите за привеждане в съответствие на съществуващите големи горивни инсталации

№
по
ред

Голяма горивна инсталация
(по Приложение №6 от
Наредба №10 от 2003 г. към
ЗЧАВ)

Дейности за привеждане в
съответствие, съгласно
програмата по чл.10 Наредба №10
(по отделни ГГИ)

Отчет за изпълнението (по
отделни дейности; краен срок за
приключване на инвестиционното
мероприятие)

1. 2. 3. 4.
1.  ТЕЦ - към “Камибо” ЕООД -

ТП “Хименерго1” Враца
ТЕЦ на гориво природен газ.
Оборудвана  с  3 бр. БКЗ -160/100
МГ /с обща мощност около 390
МW/.

През 2010г. ГГИ не е работила по
икономически съображения и
няма изяснена производствена
програма за 2011г.

      Справка 1.2
Емисионни измервания по смисъла на чл.16 Наредба №6/1999 г.

Извършени емисионни
измервания

                                          Предприети мерки

Дадени предписания Административно –
наказателни мерки

Констатирани
превишения на
НДЕ–
концентрации
(mg/N3)

Наказателни
постановлени
я, размер (лв.)№

Наименование на
оператор, обект,
инсталация/ дейност,
изпускащо устройство (№),
пробоотборна точка

Брой
измервани
я

Показатели
(прах, серен
диоксид,
азотни
окиси и др.)

НДЕ измерен
о

Брой

Неизпълнен
и

Съставен
акт,
брой брой сума

Санкции по чл.69 от ЗООС,
брой, вид и размер (лв.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. “Топлофикация – Враца”

ЕАД, гр. Враца- ТЕЦ
“Градска”
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1.1. Котел ВПКГМ-12 /№1/
на гориво природен газ

1 NOx, SO2 и
CO

NОx-
250
SO2-
35
CO-
100

NОx-
211 SO2-
2,86  CO
– 7,9

- - - - - -

1.2. Котел ВПКГМ-12 /№2/
на гориво природен газ

1  NOx, SO2 и
CO

NОx-
250
SO2-
35
CO-
100

NОx-
161,7
SO2-
2,86  CO
–
 8,3

- - - - - -

 2. Асфалтова база,
с. Чирен, общ. Враца  към
“Пътстройинженеринг”
АД, Враца

1 Прах, NOx,
SO2 и  CO

Прах-
150
CO-
500
SO2-
NОx-

Прах-
20,1
NОx-
34,3
SO2-
65,7
CO-
267

- - - - - -

 3. Асфалтова база,
с. Паволче, общ. Враца
към   “Кралтрейд”ООД
Враца

1
Прах, NOx,
SO2 и  CO

Прах-
150
CO-
500
SO2-
NОx-

Прах-
8
NОx-
17,7
SO2-
229,3
CO-
458,3

- - - - - -

“Холсим България1” АД,
с. Бели извор, общ. Враца

4.

4.1. Пещ №2  за
производство на цимент 1

Прах, NОx
CO, и  SO2

Прах-
30
NОx-
800
SO2-
750
CO-
2000

Прах-
12,18
NОx-
314,8
SO2-
456,3
CO-
322,3

- - - - - -
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 5. “БГ- Дринкс1” ЕООД–
Пивоварна “Леденика и
ММ” гр. Мездра– Парова
централа
5.1. Котел ПКНГ-12 /котел
№1/ на гориво природен
газ

1  NOx, SO2   и
CO

NОx-
250
SO2-
35
CO-
100-

NОx-
76,7
SO2-
2,86  CO
- 15,1

- - - - - -

5.2. Котел ПКГ-12 /котел
№2/ на гориво природен
газ

1  NOx, SO2   и
CO

NОx-
250
SO2-
35
CO-
100-

NОx-
146,3
SO2-
2,86  CO
– 8,6

- - - - - -

 6. “Ню текс1”АД,
гр. Мездра – парова
централа /котел №3
ПКМГ- 12/ на гориво
природен газ

1  NOx, SO2   и
CO

NОx-
250
SO2-
35
CO-
100

NОx-
119,3
SO2-
2,86  CO
– 15,16

- - - - - -

“Вархим1”ЕООД,
гр. Мездра – Хидратен цех,
гара Черепиш
7.1. РФ №1 към чукова
трошачка

1 Прах Прах-
50

Прах-
717

- - - - -

7.2. РФ №2 към мелница и
елеватор №19

1 Прах Прах-
50

    Прах-
254,33

- - - - -

7.3. РФ №3 към пълначно
отделение насипна вар и
силози

1 Прах Прах-
50

    Прах-
180,33

- - - - -

7.

7.4. РФ №4 към
пакетиращи машини
пълначно отделение

1 Прах Прах-
50

Прах-
166

- - - - -

Наказателно Постановление
№ С- 4-52-7 /  15. 06. 2009г.
 в размер на 165,74 лв. /месечно/
намалена със Заповед №С- 4-52-
8/ 27.10. 2010г. в размер на
92,23лв /месечно/
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 Справка 1.3
Емисионни измервания по смисъла на чл.17 Наредба №6/1999 г.

Извършени емисионни
измервания

                                          Предприети мерки

Дадени предписания Административно –
наказателни мерки

Констатира
ни
превишени
я на НДЕ–
концентрац
ии (mg/N3)

Наказателни
постановлен
ия, размер

(лв.)

№

Наименование на
оператор, обект,
инсталация/ дейност,
изпускащо устройство
(№), пробоотборна
точка

Брой
измерван
ия

Показател
и

(прах,
серен
диоксид,
азотни
окиси и
др.)

НДЕ измерено
Брой

Неизпълнен
и

Съста
вен
акт,
брой брой сума

Санкции по чл.69 от ЗООС,
брой, вид и размер (лв.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

- - - - - - - - - - - -

Справка 1.4
Собствени периодични измервания съгласно глава 5 от Наредба № 6/1999г.

Извършени емисионни измервания Предприети мерки
Дадени предписания Административно –

наказателни мерки
Констатирани
превишения на
НДЕ–
концентрации
(mg/Nm3)

№

Наименование на оператор,
обект, инсталация/ дейност,
изпускащо устройство (№),
пробоотборна точка

Брой
измерван
ия

Показатели
(прах, серен
диоксид,
азотни окиси и
др.)

НДЕ измерен
о

Брой Неизпълнени Съставен акт,
брой

Наказателни
постановления

размер (лв.)

Санкции по чл.69 от
ЗООС,брой, вид и

размер (лв.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. “Топлофикация - Враца”

ЕАД, гр. Враца –
ОЦ “Младост” /ВК- 50 №1 на
гориво природен газ/

1 NОx, SO2 и CO
NОx-
250

SO2-
35

CO -

NОx-
110,6
SO2-
2,86
CO-

- - - - -
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100 12,73
“Холсим /България/1”АД,

с. Бели Извор, общ. Враца
2.1. Елеватор и
пневмоканали в цех
“Опаковалня”

1 Прах Прах-
50

Прах-
10,43

- - - - -

 2.2. Елеватор и
пневмоканали на
автотоварище за насипен
цимент

1 Прах Прах-
50

Прах-
40,63

- - - - -

2.3. Силози за цимент №7 и
№9

1 Прах Прах-
50

Прах-
12,67

- - - - -

2.4. Трета пресипка на
транспорт  за цимент

1 Прах Прах-
50

Прах-
13,67 - - - - -

2.5. Първа пресипка на
транспорт  за цимент на
Циментова мелница №1

1 Прах Прах-
50

Прах-
18,93 - - - - -

2.6. Първа пресипка на
транспорт  за цимент на
Циментова мелница №2

1 Прах Прах-
50

Прах -
32,6 - - - - -

2.7. Сепаратор на Циментова
мелница №1

1 Прах Прах-
50

Прах-
12,3

- - - - -

2.8. Сепаратор на Циментова
мелница №2

1 Прах Прах-
50

Прах-
13,23

- - - - -

2.9. Сепаратор на Циментова
мелница №3

1 Прах Прах-
50

Прах-
25,47

- - - - -

2.10. Хомогенизационен
силоз №1 за сурово брашно

1 Прах Прах-
50

Прах-
16,9

- - - - -

2.11. Хомогенизационен
силоз №2 за сурово брашно

1 Прах Прах-
50

Прах-
21,3

- - - - -

2.12. Силоз за цимент №15 1 Прах Прах-
50

Прах-
6,37

- - - - -

2.13. Силози за клинкер №5
и №6

1 Прах Прах-
50

Прах-
31,17

- - - - -

2.14. Силози за клинкер №1
и №2

1 Прах Прах-
50

Прах-
25,8

- - - - -

2.

2.15. Клинкер транспорт №3 1 Прах Прах-
50

Прах-
19,17

- - - - -
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2.16. Клинкер транспорт №4 1 Прах Прах-
50

Прах-
17,93

- - - - -

2.17. Опаковъчна машина 1 Прах Прах-
50

Прах-
21,03

- - - - -

2.18. Количка за насипен
цимент на автотоварище за
насипен цимент

1 Прах Прах-
50

Прах-
9,8 - - - - -

2.19. Клинкер везна на
Циментова мелница №1

1 Прах Прах-
50

Прах-
6,07

- - - - -

2.20. Клинкер везна на
Циментова мелница №2

1 Прах Прах-
50

Прах-
4,5

- - - - -

2.21. Силози за клинкер 3 и 4 1 Прах Прах-
50

Прах-
6,6

- - - - -

2.22. Лентов транспортьор 2
на ролкова преса

1 Прах Прах-
50

Прах-
30,3

- - - - -

2.23. Пневмоканали на
ролкова преса

1 Прах Прах-
50

Прах-
15,43

- - - - -

2.24. Втора пресипка на
транспорт за цимент

1 Прах Прах-
50

Прах-
38,47

- - - - -

2.25. Елеватор и лентов
транспортьор 1 на ролкова
преса

1 Прах Прах-
50

Прах-
47

- - - - -

2.26. Пресипка и бункер на
лентов транспортьор 1 на
ролкова преса

1 Прах Прах-
50

Прах-
27,87

- - - - -

2.27. Инсталация за
нарязани хартия, картон и
дърво

1 Прах Прах-
50

Прах-
14,20

- - - - -

2.28. Пресипка и бункер на
лентов транспортьор 2 на
ролкова преса

1
Прах Прах-

50
Прах-
19,93 - - - - -

 2.29. Силоз за цимент №13 1 Прах Прах-
50

Прах-
2,93

- - - - -

2.30.
Елеватор на ролкова преса

1 Прах Прах-
50

Прах-
43,6 - - - - -

2.31. Силоз за цимент №14 1 Прах Прах-
50

Прах-
2,9

- - - - -

2.32. Пневмоканал на силоз 1 Прах Прах-  Прах- - - - - -
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за цимент №11 50 5,37
2.33. Силоз за цимент №11 1 Прах Прах-

50
Прах-
2,9

- - - - -

“Метизи1” АД, гр. Роман
3.1. Линия за поцинковане
на метал

1 SO2  и  прах SO2-
400

прах-
5

SO2- 5,7
прах-

2

- - - - -

3.2 Линия за байцване на
метал

1 SO2 SO2-
400

SO2- 8,7 - - - - -

3.3 Водогреен котел OWM-
1000 на гориво природен газ

1 NOx, SO2  и  CO NОx-
250

SO2- 35
CO-100

NОx-
13,4
SO2-
2,86
CO -
4,5

- - - - -

3.4 Парен котел ПКГ-4 на
гориво природен газ

1 NOx, SO2 и CO   NОx-
250

SO2- 35
CO-100

NОx-
99,9
SO2-
11,6

CO –
92

- - - - -

3.

 3.5 Термоагрегат за
патентиране на метал

1 NОx и SO2 NОx-
400

SO2-
400

NОx-
2,05
SO2-
98,2

- - - - -

“Екопроект1” ООД,
гр. Враца  Регионално Депо
за ТБО от общини Враца и
Мездра

4.

4.1 Газов кладенец №1 2 CO2, H2S и CH4 CO2-
H2S-
CH4-

CO2-
25937
H2S-
2,21

CH4-
9291
CO2-
22671

- - - - -
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H2S-
2,11

CH4-
5346

4.2 Газов кладенец №2 2 CO2, H2S и CH4 CO2-
H2S-
CH4-

CO2-
28093
H2S-
3,16

CH4- 21
CO2-
22997
H2S-
3,21

CH4-
686

- - - - -

4.3 Газов кладенец №3 2 CO2, H2S и CH4 CO2-
H2S-
CH4-

CO2-
50 973
H2S-
3,95

CH4-
26653
CO2-
13328
H2S-
4,09

CH4-
6862

- - - - -

5. “Стройкерамика1” АД,
гр. Мездра- цех Мездра-
Инсталация за изработване
на керамични продукти
/Тунелна сушилна камера
№1/

1 NОx, SO2, CO,
Прах

ТОС и Рв

NОx-
500

SO2-
750

CO-250
Прах-

40
ТОС-

20
Рb-
3

NОx-
9,9

SO2-
34,6

CО- 17
Прах-

3,6
ТОС-
12,36
Рв-

0,049

- - - - -

6. “Хаджийски и фамилия1” Прах- Прах-
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ЕООД, с. Градешница
общ. Криводол,
обл. Враца- парова централа
/1бр.ПКД-1,6 на гориво
дърва и дървесни отпадъци/

1 Прах, NОx, SO2 и
CO

150
NОx-
650

SO2 –
 2 000
CO -
250

79
NОx-
171

SO2-
578,7
CO –
204

- - - - -

“Яйца и птици1”АД,
гр. Мизия  /площадка
  гр. Козлодуй/

7.1 Обезпрашителна
инсталация №1- дозиране на
микро елементи

1 Прах Прах-
20

Прах-
11,6

- - - - -

7.2 Обезпрашителна
инсталация №2- дробилки

1 Прах Прах-
20

Прах-
36,73

1бр. - - - -

7.3 Обезпрашителна
инсталация №3- елеватор
кота 12

1 Прах Прах-
20

Прах-
8,8

- - - - -

7.

7.4 Обезпрашителна
инсталация №4- елеватор
кота 16

1 Прах Прах-
20

Прах-
5,87

- - - - -

“Вега Стар1” ЕООД,
 гр. Бяла Слатина-
Парова централа
8.1.  ПКН-1,6 на дизелово
гориво  /котел №2/ 1

NOx, SO2, CO  и
прах

Прах-
80

NОx-
450

 SO2 –
1 700

CO-170

Прах-
4,9

NОx-
35,3
SO2-
56,6

CO-11,5

- - - - -

8.

8.2.  ПКН-1,6 на дизелово
гориво  /котел №3/ 1

NOx, SO2, CO  и
прах

Прах-
80

NОx-
450

 SO2 –
1 700

Прах-
7,4

NОx-
34,6

SO2 –
53,5

- - - - -
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CO -
170

CO -
14,8

9. “Вратица1”ООД гр. Враца–
Парова централа /1бр.ПКМ-
Г- 6,5 на гориво природен
газ/

1 NОx, SO2 и CO NОx-
250

SO2-
35

CO -
100

NОx-
159,3
SO2 –

0
CO –

6,3

- - - - -

Справка 1.5

Изпълнение на  изискванията по осигуряване  на собствени  непрекъснати (автоматични) измервания (СНИ)
на емисиите на вредни вещества съгласно Наредба № 6/1999г.

Състояние на изпълнение

№ Наименование на
оператор и обект

Източник
на емисии
–
инсталаци
я/ дейност

Изпускащо
устройство
/ газоход
(№)

Замърсители
параметри,
подлежащи на СНИ

Монтирана
и
пусната в
експлоатаци
я
апаратура
по
замърсител
и

В процес
на
монтаж
(очаквана
 дата на
въвеждан
е

Закупена
апаратур
а
(очаквана
дата на
въвеждан
е

Предстояща
Доставка на
апаратура и
очаквана дата
на въвеждане /
 етап
процедура
 за избор на
фирма за
закупуване на
 апаратура

При
неизпълнени
е причини и
предприети
действия от
РИОСВ

Годишни доклади
по смисъла на чл.51
от Наредба №6
(попълват се:
представен, приет
или неприет)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Пещ №2 за
производст

во на
цимент

№1

Прах, азотни оксиди,
серен диоксид, общ

органичен въглерод,
хлороводород и
кислород, влага,

температура, налягане
и обемен дебит

Автом.
прахомер  -
SICK FW

101 и автом.
газанализат

ор
SICK  MCS

- - - -

Представени и
Утвърдени
Годишни Доклади
за 2009г./.
Наложена
еднократна санкция
за наднормено
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100 E HW
Въглищна
мелница №2

Прах, температура,
налягане  и обемен

дебит

Автом.
прахомер  -
SICK FW

101

- - - -

Скарен
охладител №3

Прах, температура,
налягане  и обемен

дебит

Автом.
прахомер  -
SICK FW

101

- - - -

Циментова
мелница

№1
№4

Прах, температура,
налягане  и обемен

дебит

 Автом.
прахомер  -
SICK FW

101

- - - -

Циментова
мелница

№2
№5

Прах, температура,
налягане  и обемен

дебит

Автом.
прахомер  -
SICK FW

101

- - - -

1.

“Холсим /
България/1” АД,
с. Бели Извор,
общ. Враца

Циментова
мелница

№3
№6

Прах, температура,
налягане  и обемен

дебит

Автом.
прахомер  -
SICK FW

101

- - - -

замърсяване на
атмосферния въздух
с хророводород в
размер на 35лв. при
експлоатацията на
Пещ №2  за
производство на
цимент /
Наказателно
Постановление
№С-4-131-1/
13.05.2010г.

Гранул.
кула

Стамикарб
он №12

- - - - -

Гранул.
кула

Стамикарб
он №34

- - - - -

Гранул.
кула

Стамикарб
он №56

- - - - -

2.
“Химко1” АД,
 гр. Враца

Карбамидн
о

производст
во

7-ма  техн.
линия
Снампрож
ети

Карбамиден прах,
амоняк, влага,

температура, налягане
и обемен дебит

- - -

Дружеството е
с
преустановена
производствен
а дейност от
31. 08. 2002г. и
същата до
момента не е
възобновявана
. Дружеството
няма изяснена
производствен
а програма.

- -

Сяровъгле Инсталаци Серен диоксид, Производствен



60

-родно
производст
во

я за
производст
во на
сяровъглер
од

сяроводород,
температура, налягане
и обемен дебит

- - - - -
3. “Камибо” ЕООД, -

ТП“Хименерго1”
гр. Враца

ТЕЦ –
природен
газ

Котел №1
Серен диоксид , прах ,
азотни  оксиди,
Въглероден  оксид
температура, налягане
и обемен дебит

- - -

ите мощности
са с
преустановена
дейност от
2006г.  и
същата до
момента не е
възобновявана
. Дружеството
няма изяснена
производствен
а програма.

- -

Справка 1.6

Бензиностанциите на територията на РИОСВ - Враца към м.декември 2010 г., във връзка с прилагането на Наредба №16 към ЗЧАВ (ДВ, бр.75 от 1999г.)

№ Адрес Оператор Населено
място/местоположение

Съответства на
изискванията

(ДА/НЕ);
Контролни
дейности:
издадени

предписания
(ИП); извършена

контролна
проверка (ИКП);

предстои
проверка (ПП).

(1) (2) (3) (4) (5)

I. Нови бензиностанции (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1)

1.1 Б-я, ул. Илинден, гр. Враца „БГ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД,  гр.Оряхово гр.Враца ДА  ИКП
1.2 Б-я, Оряховско Шосе “Никойл-2” ЕООД  ,гр. Враца гр.Враца ДА  ИКП
1.3 Б-я, “Eко България” ЕАД, бул. „Мито Орозов”

№ 65
“Еко България” ЕАД,  гр. Враца гр.Враца ДА  ИКП
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1.4 Б 045 , ул. “Ал. Стамболийски” №26 “ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София гр.Мездра ДА
1.5 “Аскостройинвест” ООД “Аскостройинвест” ООД, гр. София с. Лесура  общ. Криводол ДА  ИКП
1.6 Б-я, ул. “Ломско шосе” №16 „Павиана” ООД, гр. Плевен гр.Козлодуй ДА  ИКП
1.7 Б-я, ул. “Георги Димитров” СД “Георги – газ-Апостолов и сие”,

гр.Криводол
гр.Криводол ДА

1.8 Б 022, ЦГЧ кв. 44А “ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София гр.Враца ДА  ИКП
1.9 Б-я 1010, гр. Враца, бул. „Втори юни” “ОМВ България”  ООД, гр. София гр.Враца ДА  ИКП
1.10 Б-я, “Косаня” , с. Алтимир , общ. Бяла

Слатина
“Косаня” ЕООД, гр. Мизия с.  Алтимир ,  общ.  Бяла

Слатина
ДА

1.11 Б-я “Прима”,  гр. Бяла Слатина, ул. „Николай
Хрелков” № 30

“Тим Газ” ООД гр. Бяла Слатина гр. Бяла Слатина ДА

1.12 Б-я,  гр. Оряхов, ул. „Архитект Цолов” № 124 “Любомир Илчев-Илчев” ЕТ гр. Плевен гр. Оряхово ДА
1.13 Б-я “Косаня”,  гр. Мездра, ул. „Христо Ботев”

№77-79
“Косаня” ЕООД, гр. Мизия гр. Мездра ДА

1.14 Б-я “BG-Ойл”,  гр. Враца, бул. „Мито Орозов”
№ 34

“Автотранс-97” ООД, гр. Враца гр. Враца ДА

1.15 Б-я,  гр. Криводол,  ул. “Глухов” “Витекс” ООД, гр. Криводол гр. Криводол-
промишлена зона

ДА

1.16 Б-я „Ивкос” с. Хърлец, общ. Козлодуй „Ивайло Найденов” ЕТ, гр. София срещу „Хидрострой”, на
изхода към гр. Козлодуй

ДА

1.17 Б-я, „Лукойл” ЕООД , код Ф 540, Западна
индустриална зона

“Никойл-2”  ЕООД , гр. Враца гр.Враца ДА

1.18 Б-я, бул.  „Втори юни”  “Никойл-2”  ЕООД , гр. Враца гр.Враца ДА
1.19 Б-я, „ТА-Ойл”, бул. „Мито Орозов” № 63  „Товарен Автотранспорт”  АД, гр. Враца гр.Враца ДА
1.20 Б-я, ул. „Захари Стоянов” № 4 /ДАП  „СП Петрол”  ЕООД, гр. Бяла Слатина гр.Бяла Слатина ДА
1.21 Б-я, „Стил Ойл”, ул. „Васил Левски” № 80  „Агростил-2003”  ЕООД, гр. Бяла Слатина гр.Бяла Слатина ДА
1.22 Б-я, „Екометан Враца” , Оряховско шосе „Екометан Враца” ООД, гр. Враца гр. Враца ДА
1.23 Б-я, „Аванти Враца”, бул. „Хр. Ботев” „ОМВ Бълтгария” ООД, гр. София, код 1303 гр. Враца ДА
1.24 Б-я,  с. Остров, общ. Оряхово „Ейч  Еф Би” ЕООД, гр. София с. Остров, общ. Оряхово ДА ИКП
1.25 Б-я, „Никойл” гр. Враца ул. „Промишлена

зона”
„Никойл” ЕООД, гр. Враца гр. Враца ДА

1.26 Б-я, Б 127 (бивша „Петрол-Лукойл” АД, код
3101)

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София гр. Враца, м. „Дъбника” ДА  ИКП

1.27 Б-я, Б 151 (бивша „Петрол-Лукойл” АД, код
3108)

“ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София гр.Бяла Слатина, ул.
„Иванчо Съйнов” № 1,
изхода за гр. Плевен

ДА
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1.28 Б-я, Б 147 ( бивша “Петрол-Лукойл”, код 3113) “ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София гр. Козлодуй, бул.
“Дондуков”

ДА

1.29 Б-я, ул. “Дунав” № 17- Ферибота „БГ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД,  гр.Оряхово гр. Оряхово ДА
1.30 Б-я, бул. “Ленин” № 103, с. Гложене “Косаня”  ЕООД, гр. Мизия с. Гложене, общ. Козлодуй ДА  ИКП
1.31 Ведомствена бензиностанция на “Холсим

България” АД, с. Бели Извор
“Авто 2002” ЕООД, с. Бели Извор с. Бели Извор, общ. враца ДА

II. Действащи бензиностанции с производителност по-голяма от 1000  м3  и действащи бензиностанции, разположени в урбанизирана територия по
смисъла на ЗУТ, независимо от тяхната производителност (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2, букви а) и б))

1.1 Ведомствена бензиностанция “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД

АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй гр.Козлодуй ДА

1.2 Б-я “Косаня”, ул. “Тодор Костов”, кв. 311,
парц. XXIV

“Косаня” ЕООД,  гр. Мизия, с. Селановци, общ.
Оряхово

ДА

1.3 Б-я “Косаня”, ул. “Освободител” №10 “Косаня” ЕООД, гр. Мизия В централната част на гр.
Козлодуй

ДА

1.4 Б-я „Дъбника”, гр. Враца ж.к. “Дъбника”,
зад КАТ

“И.П.И.-Груп” ЕООД, гр. Враца гр. Враца ДА

1.5 Б-я “Топливо”, гр. Враца “Топливо” АД, клон Видин Враца- индустриална зона ДА ИКП
1.6 Б-я “Топливо”, ул. „Васил Левски” № 18 “Топливо” АД, клон Видин гр. Криводол ДА ИКП
1.7 Б-я , ул. „Георги Димитров” №2А “Иван Нецов Иванов” ЕТ гр. Криводол гр. Криводол ДА
1.8 Б-я, ул. “Складова” №5 “Автобусни превози-98” АД, гр. Враца гр. Враца ДА
1.9 Б-я, ул. „Дондуков” с/у „Петрол-Лукойл” “Интеринвест консулт” ООД гр. София гр. Козлодуй НЕ, ИП, ИКП
1.10 Б-я “Евро Ойл” гр. Враца, ул. “В. Кънчов” “Иф Маш” ЕООД, гр. София гр. Враца ДА  ИКП
1.11 Б-я, гр. Враца ул. „Вратцата” “Топливо” АД, клон Видин гр. Враца ДА  ИКП
1.12 Б-я,  гр.  Оряхово,  ул.  „Архитект Цолов”  №

126
„Шел България” ЕАД, гр. София гр. Оряхово ДА  ИКП

1.13 Б-я „Косаня”, ул. „Врачанско шосе” “Косаня” ЕООД, гр. Мизия гр. Мизия ДА
1.14 Б-я „Косаня”, с. Софрониево входа на

селото
“Косаня” ЕООД, гр. Мизия с. Софрониево ДА

1.15 Б-я „Аванти 24”, гр. Бяла Слатина-
околовръстен път

„Круиз 77” ООД, гр. Долна Баня, обл. София гр. Бяла Слатина ДА ИКП

1.16 Б-я, ул. „Георги Димитров” „Гущерски” ЕООД, с. Хайредин с. Хайредин ДА ИКП
1.17 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3103  “Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА ИКП
1.18 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3104  “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра ДА
1.19 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3105  “Петрол” АД, гр. София гр.Мездра ДА
1.20 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3106  “Петрол” АД, гр. София гр. Роман ДА
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1.21 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3107  “Петрол” АД, гр. София гр. Криводол ДА ИКП
1.22 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3110  “Петрол” АД, гр. София с. Борован ДА
1.23 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3112  “Петрол” АД, гр. София с. Гложене ДА
1.24 Бензиностанция, ул. „Георги Димитров”

(бивша “Петрол” АД, код 3115)
 ЕТ „Анто-Тодор Алексиев” с. Хайредин с. Хайредин ДА

1.25 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3116  “Петрол” АД, гр. София с. Габаре ДА ИКП
1.26 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3117 “Петрол” АД, гр. София с. Бутан ДА
1.27 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3118 “Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА ИКП
1.28 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3119 “Петрол” АД, гр. София с. Зверино ДА ИКП
1.29 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3121 “Петрол” АД, гр. София гр. Бяла Слатина ДА
1.30 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3123 “Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА
1.31 Бензиностанция “Петрол” АД, код 3133 “Петрол” АД, гр. София гр. Враца ДА

III. Действащи бензиностанции с производителност над 500 м3 (съгласно чл. 13, ал. 1 ,т. 3)

- - - - -

IV. Действащи бензиностанции с производителност над 100 м3 (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4)

1.1 Б-я, Главен път Е 79, местността
“Крушовишка бара”

“Вангелов Ойл” ООД, гр. Враца Между Враца и Мездра на
главен път Е 79

ДА  ИКП

1.2 Б-я, Главен път Е 79, местността
“Дърводелци”

“Вангелов Ойл” ООД,  гр. Враца Между Враца и Мездра на
главен път Е 79

ДА  ИКП

1.3 Б-я, Б 189 (бивша „Петрол” АД, код 3102) “ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София гр. Враца, изхода за
гр. Мездра

ДА

1.4 Б-я, Б 182 (бивша „Петрол” АД, код 3111) “ЛУКОЙЛ – България” ЕООД, гр. София гр. Оряхово,                   ул.
„Драгоман”

ДА

V. Действащи бензиностанции с производителност под 100 м3 (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4)



64

1.1 Б-я, с. Алтимир Б-я “Юлита-Г. Димитров” ЕТ, гр. Враца с.  Алтимир,  общ.  Бяла
Слатина, извън
регулация

ДА  ИКП

1.2 Б-я ведомствена “Булгаргартрансгаз”  ЕАД, район Чирен Извън регулация            с.
Чирен, общ. Враца

ДА

1.3 Б-я “Пегас”,  с.  Ребърково,  общ.  Мездра с/у
КПП, гл. път Е 79

“Вестранс” ООД, гр. София с. Ребърково при
КПП,главен път Е 79

ДА

Справка 1.7

СПРАВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО/ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА
УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В РАЙОНИТЕ ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАВ (РОУКВ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -
Враца

ОБХВАТРОУКАВ
териториален замърсители

Изпълнение на предвидените мерки (или етап на разработване) Дейност на РИОСВ

(1) (2) (3) (4) (5)

Враца Община
Враца

ФПЧ10, SO2,
NO2,NH3 и H2S

През 2010г. Община Враца е приела Програма за опазване на
околната среда за периода 2010г.- 2014г., като  част от нея
Програмата за оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух в района на гр.  Враца ще бъде приета до
края на месец март 2011г.  За целта в края на 2010г. е
сформиран Програмен съвет към Община Враца за
разработване на програма за намаляване на нивата ФПЧ10.
Предстои допълване на програмата,  след което същата ще бъде
внесена за приемане  от Общински съвет- Враца.

Мярка VR/А 01– Създаване на отдел екология в община Враца –
мярката  е изпълнена;
Мярка VR/А 02–  Създаване на  Инспекторат към отдел
„Екология” в община Враца - мярката  е предприета;
Мярка VR/А 03– Създаване на  Информационна система и база
данни за околна среда - мярката не е предприета, поради
организационни и финансови причини;
Мярка VR/ZZ 04– Изграждане на зелени зони в община Враца,

 Участие в Програмен съвет към Община
Враца за разработване на програма за
намаляване на нивата ФПЧ10;

Участие в Междуведомствена комисия
“Екология и опазване на околната среда”
към Областния съвет за развитие на
Област Враца.
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безвъзмездно раздаване на посадъчен материал от декоративни
храсти и дървета на граждани и общински заведения – мярката
се изпълнява;
Мярка VR/CZ 05– Обособяване на сини зони в гр. Враца –
мярката е изпълнена;
Мярка VR/IS 06– Подобряване инфраструктурата – технически
и организационни мероприятия (пътна мрежа, паркинги,
пешеходни зони, оптимизирана транспортна мрежа,
функциониращ обходен път София - Оряхово) – мярката се
изпълнява;
Мярка VR/PM 07– Почистване на основните пътни артерии от
натрупан прах и поддържане в добро техническо състояние,
миене - мярката се изпълнява;
Мярка VR/PO 08– Поливане и оросяване на зелени площи -
мярката се изпълнява;
Мярка VR/А 09– Изготвяне и реализиране на проект за
газификация на гр. Враца – Мярката е в процес на изпълнение
от  „Рила газ” за битови абонати;

Справка за прилагането на Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на
употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003г.) на територията на РИОСВ- Враца

Справка 1.8.1
Инсталации с консумация на разтворители над съответните долни ПСКР

№
Оператор

(Инсталация) Населено място
Консумация на
разтворител, т/год

 Съответствие: ДА/НЕ
Предприети мерки

1 2 3 4 5

XI. Химическо чистене
1. "М Трейдинг" ООД гр. Враца Перхлоретилен - 0,200 ДА,      Изготвен  ПУР  за 2009 г., ИКП
2. " Мария" ЕООД гр. Мездра Перхлоретилен - 0,050 ДА,      Изготвен  ПУР  за 2009г.,  ИКП
3.  ЕТ" Юлиан Тошев" гр. Козлодуй Перхлоретилен - 0,130 ДА,      Изготвен  ПУР  за 2009 г.,  ИКП
4. “Дона 2009” ООД гр. Враца Перхлоретилен - 0,100 ДА,      Изготвен  ПУР  за 2009 г.,  ИКП

 Четирите обекта предстои да представят ПУР за 2010 г. до края на месец март 2011 г.
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        Справка 1.8.2

Инсталации с консумация на разтворители под съответните долни ПСКР към края на 2010г.

№ Оператор      Населено място Консумация на
разтворител, т/год

Забележка / Предприети мерки

1 2 3 4 5
III.Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламинаране или лакиране, КР < 15
   Ротативен ситопечат върху текстил/картон ПСКР < 30

1. "ВРАТИЦА-ВРАЦА 1 " АД Враца 7,188 ИКП  През месец март 2010г.  дружеството "ВРАТИЦА" ООД  се
е присъединило към  "Широкопечатен текстил"АД , като е
променено само наименованието на последното на “Вратица-
Враца” АД

2.  "Ню текс 1 " EАД Мездра 4,132 ИКП

V.  Друго почистване на повърхности , КР<2
1. "Хидком"АД Оряхово 0,200 ИКП
2. ИНКОМС ЕСТ "Милин камък"АД Враца 0,012 ИКП
3. "Агротехчаст"АД Оряхово 0,139 ИКП
4. “Завод за металорежещи машини-

Враца 1 ” АД
Враца 1,137 ИКП

5. "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ 1 " АД Козлодуй 1,300 ИКП

     VIII. Други покрития, включително върху метал, пластмаса, текстил (ротативен ситопечат върху текстил е
обхванат в дейност III), тъкани, филмови ленти и хартия, КР < 5

1. "Агротехчаст"АД Оряхово 1,015 ИКП
2. ЕИ “Ремко” АД Враца 0.055 ИКП
3. "Полипринт"АД Враца 0,271 ИКП
4. "Сигма Витес"ООД Враца 4,168 ИКП
5. "Враца Инвест Груп" ООД Враца 0,032 ИКП
6. „Хидком” АД Оряхово 4,423 ИКП
7. "Симекс" ООД Криводол 0,289 ИКП

   8. “Микротест” ООД             Враца 0,093 ИКП
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9. “Гарант 1 ” АД Бяла Слатина 0.329 ИКП
10. "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ 1 " АД Козлодуй 2,05 ИКП
11. “Завод за металорежещи машини-

Враца 1 ” АД
Враца 0,678 ИКП

12. ВРЗ “Вола 1 ” АД Враца 0 ИКП Дружеството не извършвало дейност през 2010г.
включваща използването на ЛОС

X. Нанасяне на покрития върху дървени повърхности, КР < 15
1. ИНКОМС ЕСТ "Милин

камък"АД
Враца 0,023 ИКП

2. "Кам-Никола Стойков" ЕТ Враца 3,200 ИКП
3. „Вето Маркет” ООД Враца 0,106 ИКП
4. "Пат Интернешънъл” ООД Оряхово 0 Дружеството не е работило през 2009 г. и 2010г.
5. „Тошев М 63” ЕООД Враца 0,707 ИКП

XVII. Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила, КР <
100

1. "Дал 1" ООД, София цех гр. Мизия 0 ИКП  Дружеството е прекратило дейност от месец .02.2010г.

Забележки:
В колона (5) се попълва статуса на съответствие. За инсталациите, за които първоначалната оценка на съответствие с изискванията на наредбата не е приключила
се попълва “НЕ”.

2.В допълнение, се описват предприетите мерки – извършена контролна проверка (ИКП), издадени предписания (ИП), собствени периодични измервания (СПИ),
контролни измервания (КИ), утвърден ПУР и/или СНЕ. Посочва се и крайната дата на привеждане в съответствие (съгласно предвидените мерки в първоначалния
ПУР). Впоследствие, след утвърждаването на ПУР и СНЕ се посочва всяко отклонение от мерките за привеждане в съответствие, вкл. предприетите от РИОСВ
дейности във връзка с констатираните несъответствия.
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Справка 1.9
Състояние на съществуващите хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен агент

Вид Брой
(1) (2)

1. Контролирани хладилни  и климатични инсталации 170
1.1. От тях такива, които са излезли от експлоатация 4
1.2. От тях такива, които са влезли в експлоатация през последната година 39
2. Извършени проверки 50
3. Констатирани нарушения -
3.1. Липса на дневник 2
3.2. Неправомерно изпускане на хладилен агент -
4. Административно-наказателни мерки -
4.1. Липса на дневник -
4.2. Неправомерно изпускане на хладилен агент -
4.3. Липса на документ за правоспособност -
5. Дадени предписания 2
6. Изпълнени предписания 2



Справка 1.10.1

Годишен отчет съгласно Приложение №5 от ПМ, за поддържане на информационната система по чл.10 от Наредбата

№ Лица, контролирани по ПМ Общ брой на лицата,
контролирани по ПМ

през годината

Брой на лицата,
контролирани по

ПМ,
инспектирани
през годината

Общо количество на
продуктите от обхвата
на наредбата, пуснати

на пазара и употребени
продукти от обхвата на

наредбата

Брой
изпълнени
планирани
проверки за

годината

Брой
внезапни

проверки за
годината

Брой
проверки
по сигнал

за
годината

Брой планирани
проверки за

следващата година

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Производители на продукти,

посочени в Приложение №2 от
наредбата

1 1 0 1 0 0 0

2. Вносители на продукти,
посочени в Приложение №2 от

наредбата

0 0 0 0 0 0 0

3. Лица, които извършват
търговия на едро с продукти,

посочени в Приложение №2 от
наредбата

9 9 48,342 9 0 0 9

4. Лица, които извършват
търговия на дребно с продукти
посочени в Приложение №2 от

наредбата

67 21 16,642 21 0 0 20

5. Оператори, извършващи
нанасяне на покритие върху
моторни превозни средства

(МПС) от отделните категории,
съгласно Закона за движението

по пътищата или на части от
тях в рамките на извършвания

ремонт, консервация или
декориране на превозното

средство извън инсталациите на
производителя (дейност
отпаднала от обхвата на

14 4 1,1011 4 0 0 5



70

Наредба №7)
6. Оператори, които извършват

дейности от обхвата на Наредба
№7 с използване на бои, лакове
и авторепаратурни продукти и

не превишават съответните
долни прагови стойности за

консумация на разтворители
(ПСКР)

14 14 33,596 14 0 0 14

7. Оператори (собственици на
строителни фирми, мебелни

фирми и др.), които използват
продукти, посочени в

Приложение №1 от Наредбата и
непосочени в предходните

точки

16 6 79,941 6 0 0 5

Заб.: Справката се изготвя за нуждите на ИАОС във връзка с поддържането на информационната система

Справка 1.10.2

Справка за нарушения на нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС по Приложение №2 към чл.3, ал.1; нарушения за продукти, неотговарящи
едновременно на етикетирането и на съдържанието на ЛОС и нарушения за продукти, неотговарящи на етикетирането, но отговарящи на съдържанието на

ЛОС

Категория на
продукта

Общ брой
извършени
проверки

Брой нарушения
за продукти,
неотговарящи на
нормите за
максимално
съдържание на
ЛОС

Количество
продукти,
неотговарящи
на нормите за
максимално
съдържание на
ЛОС
(t/год)

Брой
нарушения
за продукти,
неотговарящи
едновременно
на
етикетирането
и нормите на
ЛОС

Количество
продукти,
неотговарящи
едновременно на
етикетирането и
нормите на ЛОС
(t/год)

Брой
нарушения
за продукти,
неотговарящи
на
етикетирането,
но отговарящи
на
съдържанието
на ЛОС

Количество
продукти,
неотговарящи
на
етикетирането,
но отговарящи
на
съдържанието
на ЛОС
(t/год)

    Забележка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
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1. Бои и лакове 51 - - - - 3 1,499 -
2.Авторепаратурни
продукти 3 - - - - - - -

Справка 1.10.3

Данни за продукта, съгласно чл. 6 от Наредбата

Вътрешен номер
на инсталация,
съгласно
Регистъра на
ИАОС по Наредба
№7

Име на
оператор на
инсталация
та по
Наредба №

БУЛСТАТ
/Актуален/

Номер/дата на
Решението на
РИОСВ за
утвърден
първоначален
ПУР

Номер/дата на
документ
удостоверяващ
наличието на
актуален ПУР за
предходната
година

Количество готов за
употреба продукт,
което е употребено в
инсталацията от
Категория 1-(т/год.)

Количество готов за
употреба продукт,
което е употребено в
инсталацията от
Категория 2-(т/год.)

Забележка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

- - - - - - - -

На територията на РИОСВ - Враца няма фирми, които да са с  утвърден План за управление на разтворителите, да са в съответствие с нормите по Наредба № 7
(ДВ, бр. 96/2003 г.) и да използват продукти, несъответстващи на максимално допустимите норми за ЛОС
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 Справка 1.10.4
Данни за издадените разрешителни , съгласно чл. 8 от Наредбата

Номер/дата на
разрешението, издадено
от РИОСВ

Име на лицето,
стопанисващо обекта
паметник на културата

Количество готов за употреба продукт, за
което е издадено разрешението от
Категория 1-(т/год.)

Количество готов за употреба
продукт, за което е издадено
разрешението от Категория 2 -(т/год.)

Забележка

1. 2. 3. 4. 5.
- - - - -

На територията на РИОСВ - Враца няма регистрирани фирми, които да извършват възстановяване и поддръжка на обекти определени като паметници на
културата. Няма издадени разрешителни, съгласно чл. 8 от Наредбата.
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2. ВОДИ

Справка 2.1

Емитери на отпадъчни води, съдържащи вредни и опасни вещества, които заустват в  повърхностни водни обекти

1. Поречие ОГОСТА

№ Вид контролирани емитери Брой с разрешително с комплексно разрешително без разрешително

1 Наименования на обекти, формиращи
отпадъчни води и  подлежащи на контрол
през отчетния период, в т. ч.

19 10 3 6 (2- в процедура)

1.1. Емитери на опасни и вредни в-ва – пром.
и сел.ст
1.1.1. ”Гарант” АД – Бяла Слатина
1.1.2. ”Булгаргазтранс” ЕАД- район Чирен
1.1.3. Врачански затвор
1.1.4. РДТБО Оряхово-Мизия – Мизия

4 3 1 0

1.2.   Агломерации с изградени селищни
ПСОВ
1.2.1 гр. Враца

1 1 0 0

1.3.      Агломерации без изградена селищна
ПСОВ
1.3.1 гр. Бяла Слатина

1 1 0 0

1.4 Други
1.4.1.”Вега Стар” ЕООД – Бяла Слатина
1.4.2.”Млечен рай -2” ООД – гр. Враца
1.4.3. “Строител-Криводол” ЕООД, гр.
Криводол***
1.4.4. “Холсим( България) “ АД – с. Бели
извор
1.4.5. ЕТ”Фолк-3” – с. Враняк, общ.
Б.Слатина*
1.4.6. “Завод за хартия” АД, гр. Мизия
1.4.7. СД ”Дигант-Димитров, Григоров”,

13 5 2 6 (2- в процедура)
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с.Девене, общ. Враца*
1.4.8. ЕТ “Млечен пулс – 95 – Цветелина
Томова”, гр. Криводол**
1.4.9. “Белпред” АД, гр. Бяла Слатина**
1.4.10. Рибарници в с. Попица, общ. Бяла
Слатина
1.4.11. “Булмекс” ЕООД, с. Бутан, общ.
Козлодуй
1.4.12. “Езеро” ООД, с. Крушовица, общ.
Мизия
1.4.13. “Топила Груп” ЕАД, с. Ракево, общ.
Криводол***

2. Поречие ИСКЪР

№ Вид контролирани емитери Брой с разрешително с комплексно разрешително без разрешително

1 Наименования на обекти, формиращи
отпадъчни води и  подлежащи на контрол
през отчетния период, в т. ч.

16 7 2 7(2 – в процедура)

1.1. Емитери на опасни и вредни в-ва – пром. и
сел.ст
1.1.1 “Метизи” АД – Роман 1 0 1 0

1.2.   Агломерации с изградени селищни ПСОВ 0 0 0 0

1.3.      Агломерации без изградена селищна
ПСОВ
1.3.1. ГК-гр. Мездра
1.3.2. ГК- гр. Роман

2 2 0 0

1.4 Други
1.4.1.”Инертстрой калето” АД – Мездра
1.4.2.”Хемус-М” АД – Мездра
1.4.3. “Вария” ЕООД – Роман
1.4.4. “Техкерамик” АД – Мездра
1.4.5.ЕТ “Перфектстрой – Мая Йорданова,

13 5 1 7 (2-в процедура)
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с. Брусен, общ. Мездра
1.4.6. “Милве” АД, с. Търнава, общ. Бяла
Слатина*
1.4.7. Белодробнаболница ЕООД– Роман*
1.4.8. “Химет 99” ЕООД – Роман
1.4.9. “Стройкерамика” АД –Мездра
1.4.10. “Марколана България” ООД-с.
Зверино, общ. Мездра*
1.4.11. “АСК БУЛ” АД –Мездра**
1.4.12. “Балкан - Искър” АД – Мездра***
1.4.13. Шърговски комплекс “Долче Вита”,
гр. Мездра***

  3. Поречие Дунав
№ Вид контролирани емитери Брой с разрешително с комплексно разрешително без разрешително

1 Наименования на обекти, формиращи
отпадъчни води и  подлежащи на контрол
през отчетния период, в т. ч.

5 3 0 2

1.1. Емитери на опасни и вредни в-ва – пром. и
сел.ст
1.1.1.”АЕЦ – Козлодуй” ЕАД – Козлодуй
1.1.2.“Атоменевгоремонт” ООД –
Козлодуй**

2 1 0 1

1.2.   Агломерации с изградени селищни ПСОВ 0 0 0 0

1.3.      Агломерации без изградена селищна
ПСОВ
1.3.1. ГК - гр. Козлодуй
1.3.2. ГК - гр. Оряхово

2 2 0 0

1.4 Други
1.4.1.Фериботен комплекс – Оряхово* 1 0 0 1

Забележка:
* Обекти, се намират извън населено място и формират само БФВ и под 10 м3/ дн.
** обекти, които заустват в rплощадкова канализация, заустваща във воден обект.
*** обекти в процедура по издаване на разрешително.
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Справка 2.3

Изпълнение на инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата
инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води

Община Наименование на изпълнявания проект Въведен ли е обекта или етап от
него в експлоатация

Козлодуй Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Козлодуй, обл. Враца Изградена в груб строеж. Обекта
е замразен /не е въведен в
експлоатация/

Козлодуй Канализация по улици “Хр. Ботев” и “Радецки” от бл. 32 до пристанището в
гр. Козлодуй, обл. Враца

Предстои подписване на акт №15
след възстановяване на пътната
настилка при подходящо време

Мизия “Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна
инфраструктура на околната среда на територията на гр. Мизия, обл.
Враца” – включва изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ

В процес на изпълнение

Мизия “Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изграждане на нова
канализационна мрежа и възстановяване на пътната настилка в с.
Крушовица, общ. Мизия-етап І-Ново село, включва гл. кл.1, гл. кл.2 и гл.
кл.1 “Старо село” и “Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа,
изграждане на нова канализационна мрежа и възстановяване на пътната
настилка в с. Крушовица, общ. Мизия-етап ІІ- Старо село, включва гл. кл.
ІІ с второстепенни клонове/водопроводна мрежа/ 1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5,
кл.6 и второстепенни клонове/канализационна мрежа/ кл.3, кл.4, кл.5, кл.6
и кл.7”

В процес на изпълнение

Мизия “Ремонт на ул. “Цанко Церковски”, свързваща обособена бизнес зона за
зърнопреработване с международен път ІІ-15 Мизия-Оряхово-Фериботен
комплекс на ГКПП Оряхово-Бекет” – част ВиК

В процес на изпълнение

Хайредин “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане
на канализация и ПСОВ на с. Хайредин”

Изготвен работен проект за
изграждане на канализация и
ПСОВ на с. Хайредин

Бяла Слатина “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект
във водния сектор на гр. Бяла Слатина” към Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013”

На етап идеен проект
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Враца “Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” Изготвен и одобрен работен
проект, провеждат се процедури
за обществени поръчки по
проекта

Оряхово “ Изготвяне на работен проект и документация за: І. Реконструкция на
улична водопроводна мрежа, рехабилитация на съоръженията и изграждане
на нова водопроводна мрежа с довеждащи канализационни колектори и
пречиствателна станция в гр. Оряхово
ІІ. Реконструкция на улична водопроводна мрежа, рехабилитация на
съоръженията и изграждане на нова водопроводна мрежа с довеждащи
канализационни колектори и пречиствателна станция в общ. Оряхово”

Обекта е в процес на
проектиране

Оряхово “Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на
наводнения и заливания на територии на населени места в общ. Оряхово,
обл. Враца”

В процес на разглеждане

Оряхово “Укрепване свлачище кв. “Изток”, гр. Оряхово-ІІ-ри етап”

Оряхово “Реконструкция на главни клонове във водоснабдителни зони “А” и “Б”, гр.
Оряхово”

изпълнен

Оряхово Канализация зона Юг: “Отвеждащ колектор на канализация Ромски
квартал-зона Юг, гр. Оряхово”

Преустановено финансиране

Борован Реконструкция водопроводна мрежа с.Нивянин, общ.Борован Въведен в експлоатация
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3. ПОЧВИ, ЗЕМНИ НЕДРА И ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА
Справка 3.1

Контрол на обекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства

Справка 3.2

Спрени обекти за добив и първична преработка на подземни богатства

№ Спрени незаконни обекти за търсене, проучване, добив и първична
преработка на подземни богатства Законово основание

1 2. 3.
Находище „Кунино”, землище с . Кунино, общ. Роман, обл. Враца с

концесионер „Бивар” АД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца
Чл. 14, ал.4, Чл.158, т.4 и Чл.160 от ЗООС

Справка 3.3
Опазване на почвите

Извършени  проверки
брой

Наказателни
постановления

Наложени санкции
по чл. 69 от ЗООССъставени актове

Предприети  мерки

Направени предписания Наказателни постановления

№
Обекти за търсене,
проучване, добив и

първична преработка на
подземни богатства

Извършени
проверки,

брой Изпълнени
брой

Неизпълнени,
брой

Съставени
актове,

брой
Издадени

брой
Влезли в сила,

брой
лева

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Находища притежаващи
разрешение за търсене и

проучване на скално
облицовъчни  материали

19 2 2 2 2 7000 лв.
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брой брой брой Законово основание брой

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
12 6 4 Чл. 40 от ЗООС 4-3800 лв. 4 1- №77/12.08.2010

Справка 3.4.
Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди по чл. 17 по ЗОЗЗ

Протокол №/дата Община,
населено място

Обект Площ
дка

Категория

1. 2. 3. 4. 5.

Справка 3.5
Попълнени и /или проверени Информационни карти относно събиране на информация за депа и хранилища на отпадъци от добива и първичната преработака
на ПБ

Предоставени на
концесионери за попълване
(за обекти в експлоатация)

брой

Попълнени
 ( за недействащи обекти)

брой

Проверени на място
брой

Проверени по документи
брой

Забележка

1. 2. 3. 4. 5.
                     15                    .                       1                         15

Справка 3.6
Попълнени и /или проверени Информационни карти относно складове за продукти за растителна защита

№ Попълнени Проверени на място Проверени по документи Забележки
1. 2. 3. 4. 5.
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Справка 3.7.
Рекултивация на нарушени терени по ЗПБ и ЗОЗЗ

Протокол №/дата Община, населено
място

Обект Площ
дка

Техническа/
биологична

Тип ползване Забележка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Справка 3.8
Проверки на складове за съхранение на продукти за растителна защита

Протокол №/дата Община, населено място Обект Склад/ ББ кубове
Брой/ състояние

Забележка

1. 2. 3. 4. 5.
Заповед №215/10.05.2010г.
Областен Управител

Враца, гр. Оряхово                    60 „Б.Б”куба
240 000кг.

Заповед №215/10.05.2010г.
Областен Управител

Враца, с. Горно Пещене Склад, 5 000 кг.

Заповед №215/10.05.2010г.
Областен Управител

Бяла Слатина, с. Драшан Склад, 2 000кг.

Заповед №215/10.05.2010г.
Областен Управител

Мизия, с. Крушовица Склад, 39 000 кг.

Заповед №215/10.05.2010г.
Областен Управител

Криводол, с. Пудрия Склад, 500 кг.

Заповед №215/10.05.2010г.
Областен Управител

Бяла Слатина, с. Попица Склад, 5 600 кг.

Заповед №215/10.05.2010г.
Областен Управител

Бяла Слатина, с. Враняк Склад, 1 600кг.

Заповед №215/10.05.2010г.
Областен Управител

Враца, с. Мраморен Склад, 5 000 кг.

Заповед №215/10.05.2010г.
Областен Управител

Враца, с. Косталево Склад, 291 185 кг.



81

Справка 3.9
Проверки на обекти, изпълняващи условията на КР, раздел „Почви”

Протокол №/дата Община, населено
място

Обект Дадени предписания
брой

Неизпълнени
предписания

брой

Наложени санкции/
издадени НП

Забележка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

. . . . . .

Справка 3.10
Проверка на животновъдни обекти

Протокол №/дата Община, населено
място

Обект Дадени
предписания

брой

Неизпълнени
предписания

брой

Наложени санкции/
издадени НП

Забележка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
№57-РВ/25.02.2010г. Общ. Враца, м.

“Лиляшка могила”
Земеделски
производител
Калина Христова

2бр. - - Проверка по жалба

№143-РВ/08.04.2010г. Общ. Мездра, с.
Боденец, м.
Заминец

Земеделски
производител
Цветана Тодорова

- - - Проверка по жалба

№181 – ММ/20.04.2010 Община Оряхово
с. Д. Вадин,

 Зем. произв.
Виктор Величков

1 бр. 1 бр. 1 бр. Проверка по жалба

№284-РВ/18.05.2010г. Общ. Роман,
с. Камено поле

Земеделски
производител
Веселин Дичков

1 бр. - 1 бр. Проверка по жалба

№285-РВ/18.05.2010г. Общ. Роман,
с. Камено поле

Земеделски
производител
Цветан Митов

- - - Проверка по жалба

№287-РВ/18.05.2010г. Общ. Роман,
с. Камено поле

Земеделски
производител Иван
Кръстев

1 бр. - - Проверка по жалба

№288-РВ/18.05.2010г. Общ. Роман,
с. Камено поле

Земеделски
производител Иван
Пенков

- - - Проверка по жалба

№289-РВ/18.05.2010г. Общ. Роман, Кравеферма на - - - Проверка по жалба
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с. Камено поле “Стил Трейд”
ЕООД

№322-ММ/03.06.2010 Община Борован
с.Малорад

Лично ст-во на
В.Вутов,

- - Проверка по жалба

№323-ММ/03.06.2010 Община Борован
с.Малорад

Лично ст-во на
Г.Георгиев

1 бр. - - Проверка по жалба

Протокол на община
Криводол/22.06.2010г.

Общ. Криводол, гр.
Криводол

ЗП Христина
Ценова Стефанова

да - да Съставени 2бр.
акта-от община
Криводол и РВМС-
Враца

№403-РВ/21.06.2010г. Общ. Враца,
с. Згориград

ЗП Николай
Георгиев Димитров

1 бр. - - Проверка по жалба

№481-ХХ/28.07.2010 Община Криводол
с.Ракево

Имота на Асен
Соколов

1 бр. - - Проверка по жалба

№482-ХХ/28.07.2010 Община Криводол
с.Ракево

Имота на Христо
Соколов

1 бр. - - Проверка по жалба

№633-РВ/04.10.2010г. Общ. Враца,
кв. Кулата

ЗП Красимир Данов  - - - Проверка по жалба

№778-РВ/21.12.2010г. Общ. Мездра, гр.
Мездра, местност
“Шавара”

Кравеферма на ЗП
Венцислав Монов

- - - Проверка по жалба

Справка 3.11
Контрол състоянието на почвите чрез изпълнение на дейностите по мониторинг, съгласно ЗООС

Показател Брой пунктове Населено място/
координати

изпълнени неизпълнени Забележка

1. 2. 3. 4. 5. 6.
ТМ 3
пестициди                     .
вкисляване                      2 с.Главаци; с.Баница; Взети 12бр. проби
засоляване                     .
….
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4.УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Справка 4.1
Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци

№ Наименование на задачата Брой Забележки
1 2 3 4
1 Издадени разрешения от директора на РИОСВ по чл.37, т.1 от ЗУО 15 бр.

1.1 Наименование на физическото или
юридическото лице, на което е издаден
документа

№ и дата на издадения документ

1. ЕТ “Румен Гусев-Цайгус” - Враца №  05 - ДО – 159 - 00
от  26.02.2010 г.

2. “Ташев Транс” ЕООД  - Враца №  05 - ДО – 160 - 00 от
05. 03.2010 г.

3. “Людал” ЕООД-с.Зверино, общ. Мездра №  05 - ДО – 161 - 00
от  12.03.2010 г.

4. “Ники 93” ООД  - Роман №  05 - ДО – 162 - 00
от  24.03.2010 г.

5. Община Роман №  05 - ДО – 163 - 00
от  29.03.2010 г.

6. СД “Тостор-Орловски, Орловска”-Враца №  05 - ДО – 78 - 02
от  20.05.2010 г.

7. ЕТ “Бък- Боян Георгиев”-Козлодуй №  05 - ДО – 164 - 00 от
02. 06.2010 г.

8. “Акет Пласт” ООД- Б. Слатина №  05 - ДО – 165 - 00 от  09.07.2010
г.

9. “Йордан Кръстителски – Джордан 2001 ”ЕООД-
Враца

№  05 - ДО – 71 - 02 от  26.07.2010 г

10. “Житиком” ЕООД-София №  05 - ДО – 166 - 00 от  09.08.2010
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г.

11. “Аск Бул ” ООД-Враца №  05 - ДО – 66 - 02 от  27.09.2010 г.

12. “Адонис”ООД-Враца №  05 - ДО – 167 - 00 от  07. 10. 2010
г.

13. “Андонов” ООД-Мизия №  05 - ДО – 64 - 03 от  15.11.2010
14. “Специал Ауто”ООД – Б. Слатина №  05 - ДО – 103 - 01 от  27.12.2010

г.

15. “Мадметал-97” ЕООД- Б. Слатина №  05 - ДО – 168 - 00 от  28.12.2010
г.

2 Издадени регистрационни документи по чл.52, ал.1 от ЗУО 3 бр.
2.1 Наименование на физическото или

юридическото лице, на което е издаден
документа

№ и дата на издадения документ

1 „ДМ България” ЕООД  05-РД-79-00/03.02.2010г.
2. „Фортуна ЕЦ” ЕООД  05-РД-80-00/13.09.2010г.
3. „В 5555” ЕООД  05-РД-81-00/26.10.2010г.

3 Издадени удостоверения по чл.55, ал.3 от ЗУО 10 бр.
3.1 Наименование на физическото или

юридическото лице, на което е издаден
документа

№ и дата на издадения документ

1 „Ес Пи Ви Мениджмънт” ООД-София  Изх.№В-24/ 13.01.2010 г.
2 „ЕТ“ Николай Илиев-Илия Ненчев ”  Изх.№В-282/ 11.02.2010 г.
3 „ЕТ“ Николай Илиев-Илия Ненчев ”  Изх.№В-532/ 22.03.2010 г..
4 “МАДМЕТАЛ - 97” ЕООД-Бяла Слатина  Изх.№В-938/ 28.05.2010 г.
5 “ЖИТИКОМ” ЕООД  Изх.№В-998/ 10.06.2010 г.
6 “ЖИТИКОМ  МЕТАЛ” ЕООД  Изх.№В-999/ 10.06.2010 г..
7 ЕТ “ДАМЯНКА- ДИМИТЪР ПАВЛОВ”  Изх.№В-1005/ 10.06.2010 г..
8 „Ес Пи Ви Мениджмънт” ООД-София  Изх.№В-1077/ 21.06.2010 г..
9 ЕТ “Христо Христов-Цвети-2008”-Борован  Изх.№В-1691/ 01.10.2010 г..

10 „Гамс Стрейт” ЕООД-Враца  Изх.№В-1077/ 05.10.2010 г..
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4 Утвърдени програми за управление на дейностите по отпадъците 27 бр.
4.1 Наименование на лицето, отговорно

за изпълнението на програмата
(уточнява се задълженото физическо
или юридическо лице, съгласно
чл.29, ал.1, т.2, 3 или 4)

Основание за изготвяне на
програмата (чл.29, ал.1,
т.2; чл.29, ал.1, т.3; чл.29,
ал.1, т.4 )

Дата на
утвърждаване

1. ЕТ “Румен Гусев-Цайгус” На основание чл.30, ал.4,
от ЗУО

04.02.2010г

2. “Ташев Транс” ЕООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

05.03.2010г

3. “Людал” ЕООД, с.Зверино На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

11.03.2010г

4. “Ники 93” ООД - Роман На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

24.03.2010г

5. община Роман, област Враца На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

29.03.2010г

6. ”БИЛЛА България”ЕООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

20.05.2010г

7. ЕТ“Бък-Боян Георгиев” ООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

02.06.2020г

8. “Акет Пласт” ООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

08.07.2010г

9. “Йордан Кръстителски – Джордан
2001 ”ЕООД

На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

26.07.2010г

10. “Дунавски Драгажен Флот- Дуним”
АД

На основание чл.29, ал.1,
т.3 от ЗУО

30.07.2010г

11. “Житиком ” ЕООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

09.08.2010г

12. Община Оряхово На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

13.08.2010г

13. “Лейди София” АД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

07.09.2010г

14. “АСК БУЛ ” ООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

05.10.2010г

15. “ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ” ЕАД На основание чл.29, ал.1,
т.3 от ЗУО

05.10.2010г

16. “Екопроект” ООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

08.10.2010г
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17. “АДОНИС ” ООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

09.10.2010г

18. “Холсим (България) ” АД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

14.10.2010г

19. “ЧЕХ ПЛАСТ ” ООД На основание чл.29, ал.1,
т.3 от ЗУО

27.10.2010г

20. “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ”
ООД

На основание чл.29, ал.1,
т.3 от ЗУО

29.10.2010г

21. “КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ” ЕООД На основание чл.29, ал.1,
т.3 от ЗУО

10.11.2010г

22. “КРУИЗ 77 ” ООД На основание чл.29, ал.1,
т.3 от ЗУО

15.11.2010г

23. “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ” ЕАД На основание чл.29, ал.1,
т.3 от ЗУО

10.12.2010г

24. “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН
ЦЕНТЪР-ВРАЦА ” ЕООД

На основание чл.29, ал.1,
т.3 от ЗУО

10.12.2010г

25. “Специал Ауто” ЕООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

27.12.2010г

26. “МАДМЕТАЛ  97” ЕООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

28.12.2010г

27. “АНДОНОВ ” ООД На основание чл.29, ал.1,
т.2 от ЗУО

29.12.2010г

4.2 Съгласувани програми за управление на дейностите по
отпадъците

   3 бр.

 Наименование на лицата, изготвили
програмите

Основание за изготвяне на
програмата (чл.29, ал.1,
т.2; чл.29, ал.1, т.3; чл.29,
ал.1, т.4 )

Дата на
съгласуване

1. “Ровотел Стийл” ООД -София На основание чл.30, ал.4,
от ЗУО

15.01.2010г

2. ”Лукойл България” ЕООД -
гр.София

На основание чл.30, ал.4,
от ЗУО

26.01.2010г

3. ”МАМЕЛ” ООД На основание чл.30, ал.4,
от ЗУО

23.11.2010г

5 Общини с приети програми за управление на дейностите по
отпадъците

10
бр.
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5.1 Община Дата на
приемане на
програмата

Отговаряща на изискванията на ЗУО
да/не

1 Борован м.05.2005г. да Актуализирана
съгласно ЗУО-
2005г

2 Бяла Слатина м.06.2004г. да
3 Враца м.10.1998г. да Актуализирана

съгласно ЗУО -
2003г

4 Козлодуй м.05.2004г. да
5 Криводол м.06.2005г. не
6 Мездра м.07.2003г. да Актуализирана

съгласно ЗУО-
2003г

7 Мизия 2007г. да
8 Оряхово м.12.2003г. да
9 Роман м.07.2001г. да Актуализирана

съгласно ЗУО-
2003г

10 Хайредин м.03.2005г. да Актуализирана
съгласно ЗУО-
2005г

6 Лица, извършили класификация на отпадъците по реда на Наредба
№3 за класификация на отпадъците.

20 бр.

6.1 Наименование на физическото или
юридическото лице, извършило
класификацията, съгласно чл.7, ал.1 от
Наредба №3 (ДВ, бр. 44 от 25.05.2004г.)

Брой заверени
работни листа

Дата на
утвърждаване

1 "ДМ България" ЕООД-София
8 03.02.2010

2 "Сигма Витес" ЕООД-Враца
1 16.02.2010

3  ЕТ "Цайгус"-Враца
20 23.02.2010

4 "Ники 93" ООД-Роман
4 24.03.2010

5 "Билла България" ЕООД 2 13.04.2010
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6 ЕТ “Бък-Боян Георгиев” 3 02.06.2010
7 "Пени Маркет" ООД 14 21.06.2010
8 НК "ЖИ" 1 05.07.2010
9 ДДФ "Дуним"АД 12 30.07.2010

10 "Балкантекс" АД-Враца 3 10.09.2010
11 "Круиз"-бенз. Бяла Слатина 8 27.09.2010
12 "Технополис" ЕАД 14 05.10.2010
13 "Билла България"ЕООД 1 05.10.2010
14 "Строителна компания" ООД 16 27.10.2010
15 "Чех Пласт" ООД 1 28.10.2010
16 "Кауфланд" 8 10.11.2010
17 "Пени Маркет"-Козлодуй 12 10.11.2010
18 НК "ЖИ" 2 30.11.2010
19 "Специал Ауто" ООД 24 20.12.2010
20 "Мадметал" ЕООД 22 22.12.2010

ІІ. Подобряване организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците
          Справка 4.2

Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО)
№ Община Брой

жители
Брой населени

места в
общината

Брой населени места с
въведена система за

събиране и
транспортиране на БО

Населени места в които не е
въведена система за

събиране и транспортиране
на БО

(изписват се поименно)

% население, обхванато в
организирана система за

събиране и транспортиране
на БО

Брой на
обслужваното

население

1. Борован 6 121 5 5 няма 53,00 3 244

2. Бяла Слатина 28 528 15 15 няма 70,00 19 970

3. Враца 78 370 23 23 няма 100,00 78 370

4. Козлодуй 23 192 5 5 няма 100,00 23 192

5 Хайредин  5 812 6 6 няма 60,00 3487
6. Криводол 10 928 15 15 няма 68,00 7 431

7. Роман  7 865 13 13 няма 60,00 4 719
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8. Мизия 8 110 6 6 няма 85,00 6 894

9. Мездра 23 594 28 28 няма 100,00 23 594

10 Оряхово 13 276 7 7 няма 100,00 13 276

 Общо 205 789 123 123 0 80,00 184 177

Справка 4.3
Масово разпространени отпадъци (МРО)

Община Въведени системи за разделно събиране на МРО,
в.т. ч.:

% население,
обхванато от системите за

разделно събиране

Брой на
обслужваното

население

Брой на пунктовете за
разделно събиране на

различните видове МРО
1 2 3 4 5

Отпадъци от опаковки * 45 % от населението на
общината

12 965 Трицветни контейнери - 50
точки = 150 броя

Негодни за употреба батерии и акумулатори 53 % 15 014 2 пункта в гр.Бяла Слатина и
с.Попица

ИУМПС 53 % 15 014 4 пункта в гр.Бяла Слатина и
с.Попица

Отработени масла - - -
Излезли от употреба гуми 53 % 15 014 2 пункта в гр.Бяла Слатина и

с.Попица
Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

45 % 12 965 1 пункт в гр.Бяла Слатина

Бяла Слатина

Общината няма
подписани договори
с фирми за събиране
на МРО.
МРО се събират от
фирми
притежаващи
разрешение за тази
дейност.

Други (описват се какви) 45 % 12 965 2  пункта за изкупуване на
хартия и пластмаса

Отпадъци от опаковки * 83 % от населението на
общината

64 739 Трицветни контейнери - 125
точки = 375 броя

Негодни за употреба батерии и акумулатори 80 % 62 909 7 пункта в гр.Враца
ИУМПС 80 % 62 909 6 пункта в гр.Враца
Отработени масла 80 % 62 909 2 пункта в гр.Враца
Излезли от употреба гуми 80 % 62 909 5 пункта в гр.Враца

2. Враца

Общината има
подписан договор с
ф-ма за събиране на
ИУМПС.
Останалите МРО се
събират от фирми
притежаващи

Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

80 % 62 909 3 пункта в гр.Враца



90

разрешение за тази
дейност, без договор
с общината.

Други (описват се какви) 86 % 67 629 12 пункта за изкупуване на
хартия и пластмаса

Отпадъци от опаковки * 32 % от населението на
общината

3 449 Трицветни контейнери – 14
точки = 42 броя

Негодни за употреба батерии и акумулатори -
ИУМПС -
Отработени масла -
Излезли от употреба гуми -
Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

-

3. Криводол

Общината няма
подписани договори
с фирми за събиране
на МРО.
МРО се събират от
фирми
притежаващи
разрешение за тази
дейност.

Други (описват се какви) 32% 3 449 2 пункта за изкупуване на
хартия и пластмаса

Отпадъци от опаковки * 48 % от населението на
общината

11 330 Трицветни контейнери - 48
точки = 144 броя

Негодни за употреба батерии и акумулатори 56 % 13 205 3 пункта в гр.Мездра и
с.Зверино

ИУМПС 56 % 13 205 3 пункта в гр.Мездра и
с.Зверино

Отработени масла - - -
Излезли от употреба гуми 56 % 13 205 3 пункта в гр.Мездра и

с.Зверино
Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

48 % 11 330 1 пункт в гр.Мездра

4. Мездра

Общината няма
подписани договори
с фирми за събиране
на МРО.
МРО се събират от
фирми
притежаващи
разрешение за тази
дейност.

Други (описват се какви) 56 % 13 205 3 пункта за изкупуване на
хартия и пластмаса

Отпадъци от опаковки * 39 % от населението на
общината

2 415 Трицветни контейнери - 12
точки = 36 броя

Негодни за употреба батерии и акумулатори - - -
ИУМПС - - -
Отработени масла - - -
Излезли от употреба гуми - - -

5. Борован

Общината няма
подписани договори
с фирми за събиране
на МРО.
МРО се събират от
фирми
притежаващи

Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

- - -
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разрешение за тази
дейност.

Други (описват се какви) 73 % 4 477 2 пункта за изкупуване на
хартия и пластмаса в

с.Борован и с.Малорад
Отпадъци от опаковки * 73 % от населението на

общината
9 666 Трицветни контейнери – 44

точки = 132 броя
Негодни за употреба батерии и акумулатори - - -
ИУМПС - - -
Отработени масла - - -
Излезли от употреба гуми - - -
Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

- - -

6. Оряхово

Общината няма
подписани договори
с фирми за събиране
на МРО.

Други (описват се какви) 73 % 9 666 2  пункта за изкупуване на
хартия и  пластмаси

Отпадъци от опаковки * 59 % от населението на
общината

4 644 Трицветни контейнери – 23
точки = 69 броя

Негодни за употреба батерии и акумулатори - - -
ИУМПС - -
Отработени масла - -
Излезли от употреба гуми - -
Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

- -

7. Роман

Общината няма
подписани договори
с фирми за събиране
на МРО.

Други (описват се какви) 43 % 3 354 1  пункт за хартия и
пластмаса в гр.Роман

Отпадъци от опаковки * - - -
Негодни за употреба батерии и акумулатори 44 % 3 554 3 пункта в гр.Мизия -
ИУМПС 44 % 3 554 2 пункта в гр.Мизия
Отработени масла - - -
Излезли от употреба гуми 44 % 3 554 2 пункта в гр.Мизия
Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

44 % 3 554 1 пункт в гр.Мизия

8. Мизия

Общината няма
подписани договори
с фирми за събиране
на МРО.

Други (описват се какви) 44 % 3 554 1  пункт за хартия и
пластмаса в гр.Мизия

Отпадъци от опаковки * - - -
Негодни за употреба батерии и акумулатори - - -

9. Козлодуй

Общината няма ИУМПС - -
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Отработени масла - -
Излезли от употреба гуми - -
Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

- -

подписани договори
с фирми за събиране
на МРО.

Други (описват се какви) 62 % 14 445 2  пункта за хартия и
пластмаса в гр.Козлодуй

Отпадъци от опаковки * - - -
Негодни за употреба батерии и акумулатори - - -
ИУМПС - -
Отработени масла - -
Излезли от употреба гуми - -
Излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак

- -

10. Хайредин

Общината няма
подписани договори
с фирми за събиране
на МРО.

Други (описват се какви) - - -
* Отпадъци от опаковки – в графа 5 се попълва кратка информация за вида и броя на контейнерите за разделно събиране, в случай, че те са елемент от системата
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Справка 4.4
Отпадъци от хуманната медицина

№ Община Брой лечебни
заведения на

територията на
общината

Лечебни заведения с въведена
система за разделно събиране на

отпадъци
(изброяват се поименно)

Наличие на
изградено

помещение за
временно

съхранение на
ОО

да/не

Лечебни заведения
в които  липсва

система за разделно
събиране на

отпадъци
(изброяват се

поименно)

Метод на третиране

1 2 3 4 5 6 7
1 Борован няма
2 Бяла

Слатина
2 · МБАЛ-Бяла Слатина

· МЦ “Свети Иван
Рилски”ЕООД- Бяла
Слатина

да

да

Сключен договор с „МЛ-
България”АД-Пазарджик
за обезвреждане на болничните
отпадъци

 Сключен договор с
“Медиком”ЕООД за
обезвреждане на болничните
отпадъци
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3 Враца 13 · МБАЛ-Враца

· Дом за медико-санитарни
грижи за деца”-гр.Враца

· Областен диспансер по
кожно-венерически
заболявания  със
стационар-гр.Враца

· Областен диспансер за
психични заболявания
със стационар-гр.Враца

· Междуобластен
диспансер по
онкологични
заболявания със
стационар-гр.Враца

· Център за спешна
медицинска помощ-
гр.Враца

да

да

да

да

да

да

Сключен договор с “Търговска
лига – НАЦ” София за
транспортиране на болничните
отпадъци за обезвреждане

Сключен договор с
“Медиком”ЕООД за
обезвреждане на болничните
отпадъци

Сключен договор с
ЕТ ”Жоси-Р Жечко Стойков”
за обезвреждане на болничните
отпадъци

Сключен договор с ЕТ ”Жоси-
Р Жечко Стойков” за
обезвреждане на болничните
отпадъци

Сключен договор с
“Медиком”ЕООД за
обезвреждане на болничните
отпадъци

Сключен договор с
ЕТ ”Жоси-Р Жечко Стойков”
за обезвреждане на болничните
отпадъци
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· Областен диспансер по
пневмо-фтизиатрични
заболявания със
стационар

· Диагностично-
консултативен център
Враца

· Първа частна
специализирана болница
за активно лечение по
ортопед. и
травматология”ЕООД-
Враца

· МЦ “Алпико”ООД-
Враца

· МЦ “Дерма-ГТ” ЕООД-
Враца

да

да

да

да

да

Сключен договор с ЕТ
”Жоси-Р Жечко Стойков” за
обезвреждане на болничните
отпадъци

Сключен договор с
ЕТ ”Жоси-Р Жечко Стойков”
за обезвреждане на болничните
отпадъци

Сключен договор с МБАЛ-
Враца за временно съхранение

на отпадъците

Сключен договор с
Междуобластен диспансер по
онкологични заболявания със
стационар-гр.Враца за
временно съхранение на
отпадъците

Сключен договор с Областен
диспансер по кожно-
венерически  заболявания  със
стационар-гр.Враца  за
временно съхранение на
отпадъците
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· МЦ “Санита”ЕООД-
Враца

· МЦ “Света Ана”ООД-
Враца

да

да

Сключен договор с Областен
диспансер по кожно-
венерически  заболявания -
гр.Враца  за временно
съхранение

Сключен договор с МБАЛ-
Враца за временно съхранение

на отпадъците

4 Козлодуй 1 · МБАЛ-Козлодуй да Сключен договор с
Евро Стандарт” ЕООД-Мездра
за транспортиране на
болничните отпадъци за
обезвреждане

5 Криводол няма
6 Мездра 2 · МБАЛ-Мездра

· Специализирана болница
за рехабилитация на
сърдечно-съдови
заболявания-Мездра

да

да

Сключен договор с
“Евростандарт” ЕООД Мездра
за обезвреждане на болничните
отпадъци

Сключен договор с
ЕТ ”Жоси-Р Жечко Стойков”
за обезвреждане на болничните
отпадъц

7 Мизия няма
8 Оряхово 1            МБАЛ-Оряхово да Сключен договор с

ЕТ ”Цв.Пвлова 2003” Дупница
за обезвреждане на болничните
отпадъц

9 Роман 1 Белодробна болница-Роман да Сключен договор с
ЕТ ”Жоси-Р Жечко Стойков”
за обезвреждане на болничните
отпадъц
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10 Хайредин няма
Общо 20 20 20 0

Справка 4.5
IIІ. Екологосъобразно третиране на отпадъците

№ Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, в
експлоатация през отчетната година

№ на разрешение по чл.37 от
ЗУО, комплексно
разрешително или

регистрационен документ

Вид на
съоръжението

Капацитет
на

съоръжението
или

инсталацията

Забележка

1 2 3 4 5 6

1
Съоръжения и инсталации за предварително третиране преди
депониране

няма

2 Депа за отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания 2.1. РДТБО Враца-Мездра –
комплексно разрешително №
5-Н-1/2010г. на МОСВ

Регионално депо с
изградени клетки
1.1 и 1.2

163 080 м3

2.2. ДНПБО на АЕЦ Козлодуй
– разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-72-01/12.06.2008 год.

Депо, което се
запълва на два
етапа

45 080 м3

2.3. РДТБО Оряхово-Мизия-–
комплексно разрешително №
248-НО/2008г. на МОСВ.

Регионално депо с
изградена  клетка
1, проекта е за 4
клетки

130 800 м3

3
Съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
опасни и производствени отпадъци, в т.ч. се отбелязва кои от тях
са изградени през отчетната година

3.1 Андонов ООД, Мизия –
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-64-02/13.10.2009 год.

Инсталация за
механично
нарязване и
сортиране на
отделните
компоненти на
акумулатори.
Обезвреждане и
неутрализация на
електролита

1200 т/год

3.2. “Вега03”ЕООД гр.Враца –
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-129-00/04.03.2008 год.

Леярен цех
оборудван с
установки за
центробежно лене
на отпадъци от

300 кг/ден
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цветни метали.

3.3. “Центромет”АД ,
гр.Враца – разрешение по
чл.37 от ЗУО 05-ДО-73-
00/01.02.2006 год.

Леярен цех
оборудван с
индукционни
пещи за обезвре-
ждане /претопя-
ване на отпадъци
от черни метали.

2 т/ден

3.4. “Враца-Старт”АД
гр.Враца – разрешение по
чл.37 от ЗУО 05-ДО-65-
00/16.08.2005 год.

Леярен цех
оборудван с
индукционни
ел.пещи за
претопяване на
отпадъци от
черни и цветни
метали.

500 т/год.

3.5. “АСК БУЛ” ООД, Враца
– разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-66-01/24.09.2007 год.

Инсталация за
обезводняване на
отпадъчни
нефтопродукти.

1000 т/год.

3.6. “Гарант”АД , гр.Бяла
Слатина – разрешение по
чл.37 от ЗУО 05-ДО-102-
00/16.03.2007 год.

Инсталация за
обезвреждане и
неутр. на
отпадъци,
съдържащи
цианиди.
Утайката се
депонира в Б-Б
куб.

Утайката е 300
кг/г.

3.7. “РТР” ООД Враца - –
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-67-01/14.10.2008 год.

Леярен цех
оборудван с
индукционни
ел.пещи за
претопяване на
отпадъци от
черни метали

200 т/год.

3.8. “Технос” ЕООД Враца -
разрешение по чл.37 от ЗУО

Леярен цех
оборудван с 0,5 т/ден
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05-ДО-147-00/23.03.2009 год. индукционни
ел.пещи за
претопяване на
отпадъци от
черни метали

3.9. “Българска леярна”
ЕООД, Враца - разрешение по
чл.37 от ЗУО 05-ДО-82-
00/20.09.2006год.

Леярен цех
оборудван с
индукционни
ел.пещи за
претопяване на
отпадъци от
черни метали

1 т/ден.

3.10. “Техарт комерс” ЕООД,
Мизия - разрешение по чл.37
от ЗУО  05-ДО-109-
00/19.06.2007год.

Инсталация за
производство на
еко брикети и
пелети от трина и
слама

70 000 т/год.

3.11. “Александрия” ООД,
Криводол - разрешение по
чл.37 от ЗУО  05-ДО-112-
00/09.07.2007год.

Леярен цех
оборудван с
индукционни
ел.пещи за
претопяване на
отпадъци от
черни метали

15 т/год.

3.12. “Холсим” АД, с.Бели
Извор – комплексно
разрешително -75-
НО/2009год.

Инсталация за
изгаряне на
излезли от
употреба гуми,
пластмаса,
хартия,
месокостно
брашно и други
чрез
оползотворяване
на
енергията

около 100 000
т/год. за
упоменатите
отпадъци

3.13. “Хидротекс” ЕООД,
Мездра - разрешение по чл.37
от ЗУО  05-ДО-107-

Инсталация за
оползотворяване
на пластмаса до

5 т/год.
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00/18.05.2007год ПВЦ тръби

3.14. „Адонис” ООД-
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-167-00/07.10.2010год.

Леярен цех
оборудван с
индукционни
ел.пещи за
претопяване на
отпадъци от
черни метали

15 т/год.

4
Съоръжения и инсталации за предварително третиране на
отпадъци от строителство и събаряне

няма

5
Съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
строителни отпадъци

няма

6
Съоръжения и инсталации за разкомплектоване на ИУМПС 6.1. “Йордан Кръстителски-

Джордан 2001”ЕООД- Център
за временно съхранение и
разкомплектоване на излезли
от употреба МПС -
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-71-00/18.08.2005год.

6.2. “Косаня”ЕООД,
гр.Мизия- Център за
временно съхранение и
разкомплектоване на излезли
от употреба МПС -
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-118-00/02.10.2007год.

6.3. ЕТ “ТИТ-Тихомир
Пировски ”, гр.Мизия-
Център за временно
съхранение и
разкомплектоване на излезли
от употреба МПС -
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-130-00/26.03.2008год.

6.4. ЕТ “Цвети-Г..Петков”,

Сключен
договор с
община Враца
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гр.Мездра- Център за
временно съхранение и
разкомплектоване на излезли
от употреба МПС -
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-141-00/03.09.2008год.

6.5 „Ланд Метал” ЕООД-
площадка с.Зверино, община
Мездра - Център за временно
съхранение и
разкомплектоване на излезли
от употреба МПС -
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-145-00/16.01.2009год.

6.6 „Металком инвест”
ЕООД-площадка гр.Враца -
Център за временно
съхранение и
разкомплектоване на излезли
от употреба МПС -
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-114-01/14.07.2009год.

6.7 „Специал Ауто” ЕООД-
Център за временно
съхранение на излезли от
употреба МПС - разрешение
по чл.37 от ЗУО  05-ДО-103-
01/27.12.2010год.

6.8 „Мадметал 97” ЕООД-
Център за временно
съхранение на излезли от
употреба МПС - разрешение
по чл.37 от ЗУО  05-ДО-168-
00/28.12.2010год
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7
Съоръжения и инсталации за предварително третиране на
излезли от употреба батерии и акумулатори

7.1. Андонов ООД, Мизия–
разрешение по чл.37 от ЗУО
05-ДО-64-01/12.06.2009 год.

Инсталация за
механично
нарязване и
сортиране на
отделните
компоненти на
акумулатори.
Обезвреждане и
неутрализация на
електролита

За 2010 год.
фирмата не е
осъществявала
дейност

8
Съоръжения и инсталации за предварително третиране на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване

8.1. “Йордан Кръстителски-
Джордан 2001”ЕООД Враца-
Център за временно
съхранение и
разкомплектоване на излезли
от употреба ЕЕО - чл.37 от
ЗУО  05-ДО-71-
01/08.02.2007год

8.2. “Косаня”ЕООД, гр.Мизия
- Център за временно
съхранение и
разкомплектоване на излезли
от употреба ЕЕО - чл.37 от
ЗУО  05-ДО-118-
00/02.10.2007год.

За 2010 год.
двете фирми
не са
осъществявали
дейности по
разкомплектов
ане на ЕЕО

9
Съоръжения и инсталации за сепариране на отпадъци от
опаковки

9.1. “Йордан Кръстителски-
Джордан 2001”ЕООД Враца-
предварително третиране на
отпадъци от опаковки - чл.37
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от ЗУО  05-ДО-71-01 /
08.02.2007год.

10 Съоръжения и инсталации за компостиране няма

Справка 4.6

ІV. Предотвратяване и намаляване риска от стари замърсявания с отпадъци
№ Наименование Населено място Брой Площ Забележка
1 2 3 4 5 6

1
Съществуващи депа, на които се депонират
производствени или опасни отпадъци, които не
съответстват на нормативните изисквания *

1.1. Елисейна ЕАД,
Елисейна – комплексен
обект –табан и депо

2 27,0
Фирмата е държавна
собственост.Не се
експлоатира от 2001г.
Дружеството е в
несъстоятелност и няма
изготвен План за
закриване на табана и
депото

1.2. Камибо ЕООД-София-
ТП Хименерго – Враца
/бивше депо на Химко АД/

1 40,0 Не се експлоатира от
2002г. Имат изготвен и
утвърден  от МОСВ
План за привеждане в
съответствие на част от
депоти и закриване и
рекултивация на
другата част

1.3. Метизи АД – Роман 1 22,0 Преустановена е
експлоатацията от
септември 2007 г. Имат
изготвен и утвърден от
МОСВ План за
закриване и
рекултивация
шламохранилището

Общо депа по т.1. 4 89
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1. Депо за производствени и опасни отпадъци на “Камибо”ООД гр.София – ТП “Хименерго”-Враца.

Депото за производствени и опасни отпадъци в м. “Косталевски връх”, край Враца е пуснато в експлоатация през 1996г, с цел депониране на образувани
от производствената дейност на “Химко”АД отпадъци: сух шлам, серен шлак, отработен арбоцел и солеви отпадък. След обявяването на “Химко”АД в
несъстоятелност, от 01.07.2004 г. част от производствените мощности /Сяровъглеродно производство, ТЕЦ и ВПИ/ стават собственост на “Камибо” ООД.
Депото за отпадъци също е собственост на “Камибо”. “Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” произвежда топло и електроенергия, сяровъглерод, амониев
бисулфит и химически очистена вода. През 2005 год. фирмата извърши пробно пускане на мощностите, но поради възникналите технологични причини
пусковите операции бяха преустановени и до момента други подобни опити не са правени.
С решение на МОСВ №92-Н1-ИО-АО от 29.10.2009г на “Камибо” ООД  е отказано издаване на КР с мотиви за пропуски в представената документация,
които не са отстранени от фирмата.

Ръководството на фирмата е в гр.София. На производствената площадка в гр.Враца   се намират трима служители и охрана на площадката и
съоръженията.
По отношение изпълнението на условията от решение № 00-05-02-01/2008 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на плана на
“Камибо”ООД гр.София – ТП ”Хименерго” Враца:
1. Експлоатацията на депото за опасни и производствени отпадъци е преустановена от спирането на производствената дейност на “Химко” АД през

2002 год. За времето от придобиването му до момента “Камибо”ООД гр.София – ТП ”Хименерго” Враца не е ползвало депото, защото не е
осъществявало никаква дейност.

2. Представен е в РИОСВ Враца план за контрол и мониторинг на подземни води. Същият е върнат за корекция и допълване. Нов план не е постъпвал
в РИОСВ Враца.

3. Проект за рекултивация на депото не е изготвян и не е представян за съгласуване в РИОСВ Враца.При извършена проверка през юли 2010г се
установи, че е извършена техническа рекултивация на клетки “В” и “Г”- за опасни отпадъци, както и частична рекултивация на клетка “А” за
неопасни отпадъци.

4. Контакта с ръководството на фирмата е почти невъзможен. Изпратените напомнящи писма с конкретни предписания и срокове, остават без отговор.
Наложена е през 2009г имуществена санкция в размер на 3500лв за нарушение на чл.107, ал.1, т.9 от ЗУО за неизпълнение на дейностите заложени в
инвестиционната програма и условия от утвърдения план.

      Наложена е през 2010г нова имуществена санкция в размер на 7000лв за нарушение на чл.107, ал.1, т.9 от ЗУО за неизпълнение на дейностите
заложени в инвестиционната програма и условия от утвърдения план.
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2. Шламохранилище за  опасни утайки на “Метизи”АД - гр.Роман.

“Метизи”АД произвежда стоманени телове и въжета от високо въглеродни стомани. Притежава комплексно разрешително № 78 от 2005 год.
Технологичния път на производството е поредица от операции: байцване-изтегляне-термообработка-изтегляне. Сярно-киселото байцване е операция
предназначена за подготовка на метала за изтегляне. Промишлените химически замърсени отпадни води от процеса се неутрализират с варно мляко и
получения шлам посредством помпи се отвежда по тръбопровод в шламохранилище. Шлама е класифициран с код 19.08.13*- утайки съдържащи опасни
вещества от пречистване на промишлени отпадни води. Депото е разположено на площ от около 23 дка, извън територията на дружеството. Състои се от
две секции, от които се ползва само едната. Количеството на отпадния шлам е пропорционално на преработения валцдрат.
Представения план на “Метизи”АД беше за реконструкция и привеждане на съществуващото шламохранилище в съответствие с нормативните
изисквания. В реконструкцията се предвиждаха да се обособят две последователно свързани утаителни полета и депо за изсушен шлам.
Поради намаляване на производството в последните няколко години, заради икономически причини, привеждането в съответствие на
шламохранилището се оказа финансово необезпечено. Липсата на необходимите за целта финансови средства, доведе до промяна в технологията на
заустване на промишлените отпадни води, т. е. от план за привеждане в съответствие се изпълнява план за закриване и рекултивация на
шламохранилището.
Промишлените отпадни води бяха включени в оборотен цикъл. Неутрализираната и избистрена вода се връща обратно в производството, а полученият
шлам се утаява в “трихтер” (резервоар с голям обем). Утайката остава там до напълване на трихтера. (периода на запълване е около 10 години при
сегашния капацитет на производство). След изсушаването и ще се търси реализация в циментовата промишленост. За тези промени и действия
ръководството на фирмата е уведомило МОСВ и ИАОС и в момента тече процедура по изменение на КР.

По отношение изпълнението на условията от решение № 00-05-01-01/2008 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на плана на
“Метизи” АД гр.Роман:
a) Преустановена е експлоатацията на шламохранилището в края на 2007 год.
b) Изготвен е проект за техническа и биологична рекултивация на шламохранилището от проектанти, отговарящи на изискванията на „Закона за

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране”. Проекта е съгласуван от РИОСВ-Враца и МОСВ.
c) Представен е и е съгласуван от РИОСВ-Враца план за контрол и мониторинг на шламохранилището. Осигурен е един пункт за мониторинг на

подземни води над депото и два пункта след депото, по посока на естествения отток. Взети са
проби само от единят пункт, другите два са сухи. Анализа е направен от   акредитирана лаборатория ”Евротест контрол” АД, с който е определено
базовото замърсяване на подпочвените води.

d) в края на 2008 год. е започнато обезводняване на водното огледало, като се разчита предимно на самоизпарение.При извършената проверка през юли
2010г се констатира че шламохранилището е почти пресушено и е започната техническа рекултивация в източната му част.

e)  Техническата рекултивация на шламохранилището се извършва с доста бавни темпове, имайки впредвид големия му обем и стръмни склонове,
които възпрепятстват работата на техниката.  Друга причина е ограничените финансови и човешки ресурси. Производството на фирмата е
минимално и по-голямата част от персонала е освободена, което е в резултат на задълбочаващата се икономическа криза за този отрасъл на
промишлеността.
Имаме уверението от ръководството на фирмата, че окончателната рекултивация ще приключи до края на 2011 год.
Въпреки регистрираното закъснение на техническата рекултивация, налице е сериозна ангажираност от страна на ръководството на фирмата към
осъществяването на проекта.
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2
Депа, които се използват от система за организирано
събиране и транспортиране на битови отпадъци, които
не съответстват на  нормативните изисквания

2.1. Роман 1 4,0 В експлоатация
2.2.Хайредин 2 16,5 до 01.07.2010г

Общо депа по т.2. 3 20,5

3
Закрити депа за производствени или опасни отпадъци няма

4 Закрити депа за битови отпадъци. брой площ

4.1. Общински депа 4.1.1. Криводол 1 10 не се експлоатира,
предстои рекултивация

4.1.2. Козлодуй 1 15 не се експлоатира,
предстои рекултивация

4.1.3. Мизия 1 12 не се експлоатира,
предстои рекултивация

4.1.4. Бяла Слатина 1 30 не се експлоатира,
предстои рекултивация

4.1.5 Хайредин 2 16.5 не се експлоатира,
предстои рекултивация

4.2. Нерегламентирани сметища общини
1. Бяла Слатина
1.1 с.Габаре 1 6
1.2 с.Бъркачево 2 8
2. Враца  - няма
3.  Козлодуй -няма
4. Борован
4.1 с.Малорад 3 15
4.2 с.Добролево 3 12
5. Криводол
5.1  с.. Краводер 3 9
5.2  с.. Фурен 2 6
5.3  с..Баурене 1 2
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6. Мездра - няма
7. Мизия-няма
8. Оряхово-няма
9. Роман - няма
9.1 с.Кунино 1 3
10. Хайредин

Общо закрити нерегламентирани сметища в региона на РИОСВ - Враца 16 бр. 61 дка

Справка за складовете и съхраняваните в тях растително-защитни препарати

Справка 4.7

Местоположение на складовете Състояние на складовете Количество на РЗП в кг. (литър)
ликвидирани/преместени

през текущата година

в ББ-кубове

С известен
произход С неизвестен произход Общо количество

кг.(литър)№ Населено
място Община Собственик охраняеми/

неохряеми
добро/л

ошо

брой твърди
кг течни л твърди течни твърди течни твърди и течни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

1 Попица Б.Слатина неизвестен   нeохраняем добро 5 300 300 5 600

2 Враняк Б.Слатина частна нeохраняем лошо 1 000 600 1 600

3 Крушовица Мизия неизвестен   нeохраняем добро 29 000 10 500 39 500

4 Враца Враца
"Фаустина
Груп"ЕООД охраняем добро 273 000 18 185 291 185

5 с.Пудрия Криводол неизвестен   нeохраняем лошо 500 500

6 с.Мраморен Враца неизвестен   нeохраняем лошо 5 000 5 000

7
с.Горно
Пещене Враца неизвестен   нeохраняем лошо 5 000 5 000

8 с.Драшан Б.Слатина частна нeохраняем лошо 2 000 2 000
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ОБЩО 320 300 30 085 350 385

Справка 4.8
 Б-Б кубове и количествата ПРЗ (налични на територията на РИОСВ до текущата година)

Местоположение на Б-Б кубовете№
Населено

място
Община

Количество на ПРЗ в кг (литър)

1 2 3 4

1. РДТБО – Оряхово Оряхово  60 броя Б-Б кубове

 129 700 кг ПРЗ
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Справка 4.9
Контрол на условията на издадените разрешителни за дейностите с  отпадъци

Предприети  мерки
Условия в разрешителното
за дейности с отпадъци Дадени предписания Административно наказателни мерки

Съставени актове Издадени
наказателни
постановления

№ Обект
на проверката
/местонахождение/

Основание
за контрол

Изпълнени,
бр.

Неизпъл-
нени,
бр.

Общ
бр.

Изпълне-
ни, бр.

Неизпълне-
ни, бр.

бр.  нормативно
основание

бр.,
лв

Влезли в сила

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. “Надин транс” - площадка

Мездра
планова 7 -

2. “Надин комерс” –площадка
Мездра

планова 7  -

3. “Косаня“ ЕООД-гр.Мизия планова 13 1 1 1 -
4. “Вега 03” ЕООД-гр.Враца планова 5
5. “Враца-Старт”АД-гр.Враца планова 3 -

6. “АСК-БУЛ” ООД-гр.Враца планова 6 -
7. “РТР” ООД-гр.Враца планова 6 -
8. “Втори юни”АД-гр.Враца планова 6 -
9. “Акумитрейд”ЕООД-гр.Враца планова 3
10. “Андонов” ООД – гр.Мизия планова 9
11. “Йордан Кръстителски-

Джордан 2001” ЕООД –
гр.Враца

планова 8 1 1 1

12. “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД ,
гр.Козлодуй

планова 9

13. “Центромет”АД, гр.Враца планова 6
14. “Норд Груп” АД, гр.Русе планова 3
15. “Анди” ЕООД - Враца планова 5
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16. СД “Тостор” - Враца планова 5
17. “Тигел-Враца” ЕООД- Враца планова 5 -
18. “Чех Пласт”ООД - Враца планова 5 1 1 1
19. “МБАЛ-Мездра”ЕООД-

Мездра
планова 3 -

20. “Българска леярна”ЕООД -
Враца

планова 6 -

21. МБАЛ ”Христо Ботев”АД-
Враца

планова 4 -

22. “Завод за хартия”АД - Мизия планова 6 -
23. “Фадекс” ЕООД - Враца планова 5 -
24. “Екорек България” ЕООД,

с.Бели Извор, община Враца
планова 6 -

25. ЕТ “Цветина-Цветан Тодоров”
-  Мездра

планова 5 -

26. ”Евро Стандарт” ЕООД,
гр.Мездра

планова 7 -

27. ЕТ “Автоойлс-Петко Петков”,
гр.Враца

планова 5 -

28. ЕТ “Бети-Мирослав Мирчев”,
гр.Козлодуй

планова 5 -

29. ЕТ “Карина-Генчо Генев”,
гр.Козлодуй

планова 5 -

30. СД “Гарант 90-Цонев и сие”
гр.Враца

планова 6 -

31. СД “Тушинова и
Тодоров”гр.Враца

планова 4 -

32. “Гарант”АД,  гр.Бяла Слатина планова 5 -

33. “Специал Ауто” ООД, гр.Бяла
Слатина

планова 5 1 1 1

34. “Томов” ЕООД, гр.Враца планова 4 -
35. “ПГ 2002” ЕООД гр. Враца планова 4 -
36. ‘Боди М Травъл’  OOД гр.

Враца
планова 5 -

37. “Хидротекст” ЕООД гр.Мездра планова 5 -
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38. “Автотранс” ЕООД гр.Враца планова 4
39. “Техарт Комерс” ЕООД

гр.Мизия
планова 6 -

40. ЕТ “Скат-Страхил Диков”
гр.Козлодуй

планова 4 -

41. ЕТ”Виктор Викторов – Цвети
88” Козлодуй

планова 4 -

42. “Александрия” ООД
гр.Криводол

планова 6 -

43. “Хемус М” АД, гр.Мездра планова 5 -
44. “Металкоминвест” ЕООД

гр.Враца
планова 4 -

45. “Атоменергостройпрогрес”
ЕАД, гр.Козлодуй

планова 6 1 1 1

46. “Атоменергоремонт” ЕАД,
гр.Козлодуй

планова 6 -

47. “Ауто макс” ЕООД, гр.Бяла
Слатина

планова 4 -

48. “Автобусни превози” АД,
гр.Враца

планова 4 -

49. “Картранс” ЕООД, гр.Мизия планова 4 -
50. “АЖМ-Груп “ ЕООД Враца планова 8 -
51. “ИВД – Ауто” ЕООД, гр.Враца планова 4 -
52. “Металтранс 2005” ЕООД,

гр.Враца
планова 11

53. “Ровотел стийл”  ООД –
площадка Враца

планова 10

54. ЕТ ”ТИТ – Тихомир
Пировски” Мизия

планова 9 1 1 1

55. ЕТ “СИГ-В-Автосервиз
Бамби”-Мездра

планова 5 -

56. “Атамар”ООД -гр.Враца планова 6 -
57. “Картех” ООД  - гр.Враца планова 6
58. ЕТ “Цвети-Г.Петков-2007” -

Мездра
планова 10 -

59. “Булбрю БГ” ЕООД -
гр.Мездра

планова 7 -



112

60. “Сорт Ресурс” ЕООД -
гр.Враца

планова 7 -

61. “Нова Пластима” ООД-
гр.Враца

планова 6 -

62. „Ланд Метал” ЕООД-
с.Игнатица

планова 10 -

63. „ЧЛК Инвест” ООД-Враца планова 6 1 непроверено
64. „Фериботен Комплекс” АД-

Оряхово
планова 6

65. „Булгартрансгаз” ЕАД-
с.Чирен

планова 7 -

66. „Енергомонтаж-АЕК” АД-
Козлодуй

планова 7 -

67. „БДМ-Ауто Груп” ООД-Враца планова 5 -
68. „Ники 93” ООД-Роман планова 7 1 1 1
69. Община Роман планова 4
70. ЕТ “Бък- Боян Георгиев”-

Козлодуй
планова 4 1 1 1

71. “Житиком” ЕООД-с.Зверино,
общ.Мездра

планова 6

72. „Адонис” ООД-Криводол планова 6
Забележка:  В таблицата не са включени фирмите притежаващи комплексни разрешителни.
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Справка 4.10

Извършени проверки по прилагане на разпоредбите на ЗУО

Резултати от проверката№ по
ред

Дата на
проверката

Обект на проверката и
неговото
местонахождение

№/дата на
протокола от
извършената
проверка

Констатирани
нарушения по
протокол
(брой)

Дадени предписания
по протокол (брой)

1 2 3 4 5 6
1. 07.01.2010 Сметища -  с. Долна

Кремена
№01 - ММ

2. 07.01.2010 ДСО -  гр. Мездра №02 - ММ
3. 12.01.2010 ДБО  -  гр.Мизия №04 - ММ 1 1
4. 12.01.2010 “Техарт комерс”-

гр.Мизия
№05 - ХХ

5. 12.01.2010 “Дал” ООД – гр.Мизия №06 - ХХ
6. 20.01.2010 ЕТ ”Г. Апостолов” - гр.

Криводол
№13 - ХХ 1 1

7. 20.01.2010 ЕТ”ЖВИ- Г.Тонев” -
гр.Криводол

№14 - ХХ 1 1

8. 20.01.2010 “  Симекс ”  ЕООД -   гр.
Криводол

№16-НВ-ХХ

9. 20.01.2010 “  Александрия “   -    гр.
Криводол

№17 - ХХ

10. 21.01.2010 “Пени Маркет”  ЕООД–
гр. Враца

№18-НВ-ЗИ

11. 21.01.2010 “Плюс-България
Търговия”  КД –  гр.
Враца

№19-ЗИ-НВ

12. 21.01.2010 ЕТ”Дубъл-Ани
Ангелов”-гр.Враца

№21 - ЗИ

13. 05.02.2010 ДБО  -  гр. Мизия №33 - ММ
14. 05.02.2010 “Текон инвест”  АД –  гр.

Мизия
№35 - ХХ
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15. 05.02.2010 “Косаня” – ЕООД-гр.
Мизия

№36 - ХХ 1 1

16. 11.02.2010 “Пени маркет
България”ЕООД-Враца

№40-НВ-ХХ

17. 24.02.2010 “Вария”ЕООД –
гр.Роман

№50 - ХХ

18. 24.02.2010 “Стал Инвест”-гр.Роман №51 - ХХ
19. 24.02.2010 “Ники 93” – гр.Роман №52 - ХХ
20. 25.02.2010 “Белодробна болница-

гр.Роман
№53-МТ-ХХ

21. 25.02.2010 ГДБО – гр.Роман №54 - ММ
22. 16.03.2010 ЕТ “Екопродукт Мегия-

Д.Добрилова”   гр.Враца
№75-
НВ/РВ/НЦ

23. 16.03.2010 “Абрис” ООД гр.Враца №77-РВ/НЦ 1 1
24. 16.03.2010 “Беана Враца” ООД

гр.Враца
№79-
НВ/НЦ/РВ

1 1

25. 16.03.2010 “Чикас” ООД гр.Враца №84-
НВ/НЦ/РВ

26. 17.03.2010 “ФЗ Милве” АД
с.Търнак общ.Б.Слатина

№85-МТ/НЦ 1 1

27. 17.03.2010 ЕТ”Фолк 3” с.Враняк
общ.Б.Слатина

№88-РВ/НЦ 1 1

28. 17.03.2010 ЕТ”ММ-М.Минов”
с.Търнак общ.Б.Слатина

№89-НЦ/МТ 1 1

29. 18.03.2010 “Ню текс”АД гр.Мездра №92-НВ/НЦ 1 1
30. 23.03.2010 ЕТ „Карина”- Козлодуй №№99-ХХ
31. 23.03.2010 ЕТ „БЪК-Б. Георгиев”-

Козлодуй
№100-ХХ 1 1

32. 23.03.2010 ЕТ”Юлиян Тошев”
гр.Козлодуй

№102-НВ/НЦ 1 1

33. 23.03.2010 СД”Русил-Борисова и
Борисов”гр.Козлудуй

№103-НЦ

34. 23.03.2010 ПК”Козлодуйски бряг”
гр.Козлодуй

№104-НЦ

35. 23.03.2010 ЕТ „Рейсинг”-Козлодуй №105-ХХ
36. 23.03.2010 ЕТ”Зорница-М.Попов”

гр.Козлодуй
№106-НЦ

37. 24.03.2010 “Дева МП” ООД №111-НЦ 1 1
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гр.Враца
38. 24.03.2010 ЕТ”Сирена-Ц.Цветанов”

гр.Враца
№112-НЦ 1 1

39. 24.03.2010 “Диана 94”ЕООД
гр.Враца

№114-НЦ

40. 24.03.2010 ЕТ”Крумови 69-Георги
Георгиев” гр.Враца

№115-НЦ 1 1

41. 25.03.2010 „Косаня” ЕООД-
площадка Бяла Слатина

№116-ХХ

42. 25.03.2010 „Пионер” АД-Бяла
Слатина

№117-ХХ

43. 26.03.2010 Сметище за БО -  с.
Ботуня

№126 - ММ 1 1

44. 26.03.2010 Сметища за БО –
с.Главаци

№127 - ММ 1 1

45. 30.03.2010 “Млада”ООД с.Борован
общ. Б.Слатина

№131-НЦ 1 1

46. 30.03.2010 МБАЛ- Бяла Слатина №133-ХХ
47. 30.03.2010 „Юнион Левъл” ЕООД-

Б. Слатина
№134-ХХ

48. 30.03.2010 ЕТ”Химпа-Христо
Маринов” гр.Мездра

№140-НЦ

49. 08.04.2010 ЕТ „Цветина”-Мездра №144-ХХ/РВ
50. 08.04.2010 „Надин Комерс” ЕООД-

база Мездра
№145-ХХ

51. 08.04.2010 „Ритлите 97” АД-Мездра №146-ХХ
52. 08.04.2010  сметище за БО -  с.

Руска Бяла, община
Мездра

№147 - ММ

53. 12.04.2010 “Беана Враца” ООД
гр.Враца

Получена д-
ция
Вх.№685/12.04.

54. 14.04.2010  “Абрис” ООД гр.Враца №162-НЦ
55. 14.04.2010 “ФЗ Милве” АД

с.Търнак общ.Б.Слатина
№163-НЦ

56. 14.04.2010 “Млада”ООД с.Борован
общ. Б.Слатина

№165-НЦ

57. 15.04.2010 ЕТ”Дубъл-Ани Ангелов” №170-НЦ
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гр.Враца
58. 15.04.2010 СД”Арабика-” гр.Враца  №171- НЦ
59. 15.04.2010 ЕТ “Трибали-ПИ-

Пл.Петков”   гр.Враца
№172-НЦ/НВ 1 1

60. 15.04.2010 “Дева МП” ООД
гр.Враца

Получена д-
ция
Вх.№686/15.04.

61. 16.04.2010  имот на Васил Вутов -
с.Малорад, община
Борован

№173 - ММ 1 1

62. 16.04.2010  Сметища за БО -
с.Малорад

№174 - ММ 1 1

63. 16.04.2010  ЕТ”Ил 2004 Н.
Буковски  с. Малорад,
община Борован

№175 – ММ 1 1

64. 16.04.2010  сметища за БО -   с.
Добролево, община
Борован

№176 – ММ 1 1

65. 16.04.2010  сметище за БО -
с.Сираково, община
Борован

№179 – ММ

66. 19.04.2010 ЕТ “Трибали-ПИ-
Пл.Петков”   гр.Враца

№180-НЦ

67. 20.04.2010  зем. Произв. Виктор
Величков-с. Д. Вадин,
община Оряхово

№181 – ММ 1 1

68. 20.04.2010  сметища –  с.  Долни
Вадин, община Оряхово.

№182 – ММ 1 1

69. 20.04.2010  сметища -  с..Горни
Вадин, община Оряхово

№183 – ММ 1 1

70. 20.04.2010  района на с.Остров,
община Оряхово

№187 – ММ 1 1

71. 20.04.2010  Сметища – с. Остров №188 – ММ
72. 21.04.2010 „Енемона” АД-Козлодуй №190-ХХ/НВ
73. 21.04.2010 „Енергомонтаж-АЕК”

АД-Козлодуй
№191-ХХ/НВ

74. 21.04.2010 „Атоменергостройпрогр
ес” ЕАД-Козлодуй

№192-ХХ/НВ
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75. 22.04.2010 “З и К” ООД гр.Враца №202-НВ/НЦ
76. 22.04.2010 “Дани 1” ООД гр.Враца №204-НЦ/НВ
77. 22.04.2010 ЕТ”Емил

Ранелов”гр.Враца
№206-НЦ 1 1

78. 22.04.2010 “Орбита” ООД гр.Враца №207-НВ/НЦ 1 1
79. 23.04.2010 “М и М” ЕООД

гр.Мездра /мелница в
гр.Криводол/

№211-
РВ/НВ/НЦ

1 1

80. 23.04.2010 “Топила груп”ЕАД
гр.София/Мандра
вс.Ракево/

№212-
НВ/РВ/НЦ

81. 23.04.2010 “Агро стил” ЕООД
с.Градешница

№214-РВ /НЦ 1 1

82. 26.04.2010 ЕТ”Фолк 3” с.Враняк
общ.Б.Слатина

Получена д-
ция
Вх.№757/26.04.

83. 27.04.2010 „Хидком” АД-Оряхово №217-НВ/ХХ
84. 27.04.2010 ЕТ „Галин Вълчев”-

Оряхово
№218-ХХ

85. 27.04.2010 ЕТ”Юлиян Тошев”
гр.Козлодуй

Получена д-
ция
Вх.№778/27.04.

86. 27.04.2010 ЕТ”Браз-П.Иванов”
гр.Оряхово

№219-НЦ 1 1

87. 27.04.2010 „Агротехчаст” АД-
Оряхово

№220-ХХ/НВ

88. 28.04.2010 Стопански двор-
с.Зверино, стоп. от
Валери Василев

№223-ХХ 1 1

89. 28.04.2010 „Марколана” ЕООД-
Зверино

№224-МТ/ХХ

90. 28.04.2010 “Людал”ООД с.Зверино
общ.Мездра

№225-НЦ/НВ

91. 28.04.2010 “Дан стел”ООД
с.Зверино общ.Мездра

№226-НЦ/НВ 1 1

92. 28.04.2010 ЕТ „Йордан Величков-
Влади”-оранжерия
с.Зверино

№228-НВ/ХХ
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93. 30.04.2010 ЕТ”Крумови 69-
Г.Георгиев” гр.Враца

Получена д-
ция
Вх№796/30.04.

94. 04.05.2010 МБАЛ- Мездра №234-ХХ
95. 04.05.2010 Автоморга на П.

Качовски-Мездра
№235-ХХ 1 1

96. 04.05.2010 „Аск Бул” ООД-Мездра №236-МТ/ХХ
97. 04.05.2010 ЕТ „СИГ-В”-Мездра №238-ХХ
98. 04.05.2010 СБРССЗ-Мездра №239-ХХ
99. 04.05.2010 “Агро стил” ЕООД

с.Градешница
Получена д-
ция
Вх.№813/04.05.

100. 04.05.2010 “Лион”ЕООД гр.Враца №241-НЦ
101. 04.05.2010 “Дона”ООД гр.Враца №243-НВ/НЦ
102. 04.05.2010 “Данаил Димитров-Дидо

-83”ЕООД гр.Враца
№244-НЦ

103. 04.05.2010 ЕТ”Любо-М-Л.Тодоров”
гр.Враца

№247-НЦ

104. 04.05.2010 “М-Трейдинг”ООД
гр.Враца

№248-НЦ/НВ

105. 12.05.2010 МБАЛ-Оряхово №250-ХХ
106. 12.05.2010 ЕТ”Томи-91-3-Тома

Вълканов” гр.Оряхово
№251-НЦ

107. 12.05.2010 „ТРЕ-П” ЕООД-Оряхово №253-ХХ
108. 12.05.2010 Сметище за БО -  с.

Лесковец
№254 - ММ

109. 13.05.2010 Сметища за БО -
с.Главаци

№264 - ММ 1 1

110. 13.05.2010 Сметище за БО – с.Гол.
Бабино

№265 - ММ 1 1

111. 13.05.2010 “Полинеза” ЕООД
гр.Враца

№270-НЦ

112. 13.05.2010 ЕТ”МИП-Г.Димитров”
с.Бели извор общ.Враца

№271-НЦ

113. 13.05.2010 Сметище за БО -
с.Пудрия

№276 - ММ

114. 14.05.2010 ЕТ”Емил
Ранелов”гр.Враца

Получена д-
ция
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Вх.№866/14.05.
115. 17.05.2010 Района на гр.Козлодуй

по жалба
№277 - ММ

116. 17.05.2010 Сметище за БО -
с.Веслец

№282 - ММ

117. 18.05.2010 Сметище за БО –
с.Камено поле

№286 - ММ

118. 20.05.2010 “Житара” ООД гр.Враца №299-НЦ
119. 20.05.2010 СД”Диган-Димитров и

Григоров” гр.Враца
№303-НЦ

120. 26.05.2010 ЕТ”М-инженеринг”
гр.Враца

№308-ИМ/НЦ

121. 28.05.2010 “Орбита” ООД гр.Враца Получена д-
ция
Вх.№948/28.05.

122. 31.05.2010 ЕТ”Скорпион-36-
С.Василев” гр.Оряхово

№320-НЦ

123. 31.05.2010 “Дан стел”ООД
с.Зверино общ.Мездра

Получена д-
ция
Вх.№960/31.05.

124. 02.06.2010 ЕТ“Браз” гр.Оряхово Получена д-
ция
Вх.№986/02.06.

125. 03.06.2010 Лично ст-во на В.Вутов
с.Малорад

№322-ММ

126. 03.06.2010 Лично ст-во на
Г.Георгиев с.Малорад

№323-ММ 1 1

127. 03.06.2010 Сметище БО с.Малорад
общ.Борован

№324-ММ

128. 03.06.2010 Лично ст-во на
В.Аврамов с.Хайредин
общ.Хайредин

№325-ММ

129. 04.06.2010 Лично ст-во на К.Петров
с.Г.Пещене общ.Враца

№328-ММ 1 1

130. 04.06.2010 ЕТ”Ил 2004”с.Добролево
общ.Борован

№329-ММ

131. 04.06.2010 Сметище БО с.
Добролево общ.Борован

№330-А-ММ
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132. 09.06.2010 Сметище БО с.Г.Вадин
общ.Оряхово

№336-ММ

133. 09.06.2010 Сметище БО с.Д.Вадин
общ.Оряхово

№338-ММ

134. 09.06.2010 Лично ст-во на
В.Величков с.Д.Вадин
общ.Оряхово

№339-ММ 1 1

135. 09.06.2010 Сметище БО с.Остров
общ.Оряхово

№340-ММ 1 1

136. 09.06.2010 ЕТ”Любомир Йосифов-
НТ“гр.Враца

343-НЦ 1 1

137. 10.06.2010 Района на „Медковско
дере”-Враца

№344-ХХ

138. 09.06.2010 “Лана Мел”ООД
гр.Мездра

346-НЦ 1 1

139. 09.06.2010 “Кампино”ООД
гр.Враца

347-НЦ 1 1

140. 10.06.2010 “Наслада 02”ООД
гр.Враца

354-НЦ

141. 10.06.2010 ЕТ”Цветогор-
Цв.Горанов” гр.Враца

355-НЦ

142. 10.06.2010 ЕТ”Тошко Тодоров”
с.Краводер
общ.Криводол

356-НЦ

143. 11.06.2010 ЕТ”Любомир Йосифов-
НТ“гр.Враца

Получена д-
ция
Вх.№1055/11.06
.

1 1

144. 14.06.2010 Сметищи БО с.Борован №360-ММ 1 1
145. 14.06.2010 “Хаджикостови”ООД

гр.Мездра
362-НЦ 1 1

146. 15.06.2010 Сметище БО
с.Крушовица

№364-ММ 1 1

147. 15.06.2010 “Скът” АД гр.Мизия 367-НЦ
148. 15.06.2010 ЕТ”Електрон експорт”

гр.Мизия
368-НЦ 1 1

149. 15.06.2010 “Титрийски 91 М-
Т.Цветков” гр.Мизия

370-НЦ
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150. 16.06.2010 “Хаджикостови”ООД
гр.Мездра

Получена д-
ция
Вх.№1080/16.06

151. 16.06.2010 Градско депо на
Козлодуй

№378-ХХ

152. 17.06.2010 ”Папас мел”ЕАД
гр.Бяла слатина

381-НЦ

153. 17.06.2010 “ТК ТЕКС”АД гр.Бяла
Слатина

382-НЦ

154. 17.06.2010 Сметище БО с.Търнак №384-ММ 1 1
155. 17.06.2010 Района на община

Хайредин -сметища
№385-ХХ 1 1

156. 17.06.2010 „Булмекс” ЕООД-Бутан №390-ХХ
157. 17.06.2010 Старо корито р.Огоста-

землище с.Гложене -
сигнал

№393-ХХ

158. 22.06.2010 Сметище БО с.Ботуня №410-ММ
159. 22.06.2010 Сметище БО с.Главаци №411-ММ
160. 22.06.2010 Сметище БО с.Г.Бабино №412-ММ
161. 22.06.2010 Сметище БО

гр.Криводол
№413-ММ

162. 24.06.2010 “Кампино”ООД
гр.Враца

Получена д-
ция
Вх.№1131/24.06

163. 25.06.2010 “М и М” ЕООД
гр.Мездра

Получена д-
ция
Вх.№1142/25.06

164. 25.06.2010 “Ню Текс” АД гр.Мездра Получена д-
ция
Вх.№1145/25.06

165. 25.06.2010 ЕТ”ММ-М.Минов”
с.Търнак общ.Бяла
Слатина

Получена д-
ция
Вх.№1147/25.06

166. 28.06.2010 Района на с.Д.Кремена
общ.Мездра

№428-ММ 1 1

167. 29.06.2010 “Булбрю БГ”ООД 429- 1 1
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гр.Варна /пивоварна
гр.Мездра/

НЦ/29.06.2010

168. 29.06.2010 ПК”Труд” гр.Мездра 431-НЦ/29.06.
169. 30.06.2010 “Лана Мел”ООД

гр.Мездра
Получена д-
ция
Вх.№1165/30.06

170. 06.07.2010 „РТР” ООД-Враца №436-ХХ
171. 06.07.2010 „Враца-Старт” АД-

Враца
№437-ХХ

172. 07.07.2010 „ЧЛК Инвест” ООД-
Враца

№440-ХХ 1 1

173. 07.07.2010 “Гери с Мери” ЕООД
гр.Плевен /обекта е в
гр.Б.Слатина/

№442/НЦ

174. 07.07.2010 „Вега 03” ЕООД-Враца №443-ХХ
175. 08.07.2010 “Олива инвест” ЕООД

гр.Мездра
№448/НЦ 1 1

176. 08.07.2010 „Тигел-Враца” ЕООД-
Враца

№449-ХХ

177. 08.07.2010 ЕТ”М.Илиев-Миро“
с.Горна Кремена
общ.Мездра

№450/НЦ

178. 09.07.2010 “Феникс груп” ЕООД
с.Краводер
общ.Криводол

Вх.№1229/09.07
2010г.

179. 09.07.2010 ЕТ“Сирена-
Цв.Цветанов” гр.Враца

Вх.№1235/09.07
2010г

180. 14.07.2010 “Олива инвест” ЕООД
гр.Мездра

Вх.№1266/14.07
2010г

181. 16.07.2010 “Вархим” ЕООД
гр.Мездра

Вх.№1285/16.07
2010г

182. 22.07.2010 Личен стопани Г.
Георгиев /по жалба/ - с.
Малорад

№461 - ММ

183. 22.07.2010 Сметища за БО -
с.Борован

№462 - ММ

184. 23.07.2010 Сметище за БО –
с.Крушовица

№469 - ММ 1 1
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185. 23.07.2010 Района на община
Хайредин -сметища

№470-ХХ

186. 27.07.2010 Сметище за БО -  с.
Игнатица

№473 - ММ

187. 27.07.2010 Сметище за БО - с.
Зверино

№474 - ММ

188. 27.07.2010 Сметище за БО -  с.
Типченица

№475 - ММ

189. 27.07.2010 Сметище за БО – с.
Люти дол

№476 - ММ

190. 27.07.2010 ДСО -  гр. Мездра №477 - ММ
191. 28.07.2010 Района р.Ботуня между

гр.Криводол и с.Ракево
№479-ХХ

192. 28.07.2010 Имота на Асен Соколов-
с.Ракево

№481-ХХ 1 1

193. 28.07.2010 Имота на Христо
Соколов-с.Ракево

№482-ХХ 1 1

194. 30.07.2010 ДБО -  с. Търнак №486 - ММ
195. 06.08.2010 “Булбрю БГ”ЕООД

гр.Варна /пивоворна в
гр.Мездра/

Вх.№1432/06.08
.2010

196. 17.08.2010 “Голдън нутс” ООД
гр.Враца

№523-НЦ

197. 17.08.2010 “Тошев М 63”ЕООД
гр.Враца

№526-НВ/НЦ

198. 17.08.2010 “ТИТ” ООД гр.Враца №529-НВ/НЦ
199. 19.08.2010 “Цимис” ООД

с.Моравица общ.Мездра
№537-НЦ

200. 24.08.2010 “Анди” ООД гр.Враца №546-НЦ
201. 26.08.2010 Сметище за БО – с.

Зверино
№551 - ММ 1 1

202. 26.08.2010 Сметища за БО - с. Люти
дол

№552 - ММ

203. 01.09.2010 “Топила груп””ЕАД
гр.София /цех за
млекопререботка
с.Ракево общ.Криводол/

№563-РВ/НЦ 1 1

204. 02.09.2010 “Плюс България №564-НВ/НЦ
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търговия”АД
гр.София/клон
гр.Козлодуй/

205. 02.09.2010 “Д.Първанов”ЕООД
с.Малорад гр.Враца

№566-НВ/НЦ

206. 02.09.2010 ЕТ“Биоген”
гр.Плевен/Мандра
с.Малорад/

№567- /НЦ 1 1

207. 02.09.2010 “Пени маркет
България” ЕООД
гр.София/клон в
гр.Козлодуй/

№569-НВ/НЦ 1 1

208. 03.09.2010 “Централ комерс-61”
ЕООД гр.Мездра

№572-НЦ

209. 03.09.2010 “Адонис” ООД гр.Враца №573-НЦ
210. 08.09.2010 Района на с.Д.Кремена-

по жалба
№577-ММ

211. 08.09.2010 “Гама нова”ООД
с.Д.Кремена общ.Мездра

№578-НЦ

212. 08.09.2010 “Кастра мартис”ООД
гр.Мездра

№580-НЦ

213. 09.09.2010 “ЧЕХ ПЛАСТ”ООД
гр.Враца

№582-НЦ 1 1

214. 09.09.2010 “Й.Кръстителски-
Джордан 2001”ЕООД

№583-НЦ

215. 09.09.2010 “Инкомс- Милин
камък”АД гр.Враца

№585-НВ/НЦ

216. 10.09.2010 Сметище за БО
с.Крушовица общ.Мизия

№588-НЦ

217. 10.09.2010 Лично ст-во на Кирил
Стоянов с.Г.Пещене

№589-НЦ

218. 14.09.2010 Сметище за БО -  с.
Габаре

№591–ММ

219. 14.09.2010 Сметище за БО - с.
Бъркачево

№592–ММ

220. 14.09.2010 ГДБО -  гр. Бяла
Слатина

№594–ММ

221. 16.09.2010 ЕТ“Биоген” Вх№1639/16.09.
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гр.Плевен/Мандра
с.Малорад/

2010

222. 17.09.2010 “Топила груп””ЕАД
гр.София /цех за
млекопререботка
с.Ракево общ.Криводол/

Вх№1650/17.09.
2010

223. 21.09.2010 Землището на с.Девене
общ.Враца-сигнал

№614-НЦ

224. 30.09.2010 ЕТ”Хр.Христов-Цвети-
2008”

№628-ХХ

225. 01.10.2010 Шосето м/у гр.Враца и с.
Борован

№630-ХХ

226. 04.10.2010 “ГАМС-СТРЕЙТ”
ЕООД-гр.Враца

№631 - ММ

227. 05.10.2010 ЕТ“Кам-Н.Стойков”
гр.София/гр.Враца
ул.”Шипка”№7/

№634-НВ/НЦ

228. 05.10.2010 “Сирена ДД”” ООД
гр.Враца

№635- НЦ

229. 05.10.2010 “Враца-Стил”АД
гр.Враца

№537- НЦ

230. 06.10.2010 Сметища за БО - с. К
раводер

№639 - ММ 1 1

231. 06.10.2010 Сметища за БО - с.
Баурене

№640 - ММ

232. 06.10.2010 Сметища за БО - с.
Фурен

№641 - ММ

233. 06.10.2010 Сметища за БО - с.
Лесура

№642 - ММ

234. 08.10.2010 Сметища за БО - с.
Кунино

№644 - ММ

235. 08.10.2010 Сметище за БО - гр.
Роман

№645 - ММ

236. 08.10.2010 Сметище за БО -
с.Радовене

№646 - ММ

237. 08.10.2010 Сметища за БО - с.
Хубавене

№647 - ММ

238. 08.10.2010 Сметища за БО - с. №648 - ММ
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Старо село
239. 12.10.2010 Сметища за БО - с.

Хайредин
№651 - ММ 1 1

240. 12.10.2010 Десен бряг на р.Огоста
м/у с.Манастирище и
с.Хайредин

№652-ХХ

241. 15.10.2010 “ЧЕХ ПЛАСТ”ООД
гр.Враца

№655-НЦ

242. 19.10.2010 Района с.Згориград
общ.Враца-сигнал

№659-
НЦ/РВ/НВ

1

243. 19.10.2010 Района с.Згориград
общ.Враца

№660-
НЦ/НВ/РВ

244. 19.10.2010 “Вега стар”ЕООД
гр.Б.Слатина

Вх№1873/19.10.
2010

245. 20.10.2010 „Химет 99” ЕООД-
гр.Роман

№669-ХХ

246. 20.10.2010 Района на с.Горна
Кремена

№671-ХХ 1

247. 20.10.2010 ЕТ“Електрон експорт”
гр.Мизиа

Вх№1897/20.10.
2010

248. 20.10.2010 Района на с.Паволче
общ.Враца-жалба

№672-НЦ 1

249. 20.10.2010 Района на с.Челопек
общ.Враца-сигнал

№673-НЦ 1

250. 22.10.2010 „Специал Ауто” ООД-гр.
Бяла Слатина

№679-ХХ 1

251. 22.10.2010 „Ауто Макс” ЕООД-гр.
Бяла Слатина

№680-ХХ

252. 22.10.2010 „Ранг 2000” ЕООД-
с.Попица, община Бяла
Слатина

№682-ХХ

253. 26.10.2010 “Нивего”ООД с.Чирен
общ.Враца

№685-
НВ/НЦ/РВ

254. 26.10.2010 Сметище за БО-с.Девене №687-НЦ 1 1
255. 26.10.2010 Сметище за БО-с.Ракево №690- НЦ 1 1
256. 27.10.2010 Сметище за БО с.Кунино

общ.Роман
№693-НЦ 1 1

257. 29.10.2010 В района Железния мост №694-НЦ
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гр.Враца-сигнал
258. 02.11.2010 Входно-изходните

пътища в община Враца
№697 - ММ 1 1

259. 03.11.2010 “Д.Димитров-Дидо 83”
ЕООД  гр.Враца

Вх№1950/03.11.
2010

260. 04.11.2010 ЕТ“Дубъл-Ани Ангелов”
гр.Враца

Вх№1953/04.11.
2010

261. 09.11.2010 Района на с.Зверино,
общ. Мездра

№712-ХХ 1 1

262. 09.11.2010 СД“Дигант”АД гр.Враца Вх№1986/09.11.
2010

263. 10.11.2010 “Сиконко билдинг”АД
гр.Враца

Вх№2002/10.11.
2010

264. 11.11.2010 ЕТ”Крум Петров-05”
гр.Враца

Вх№2006/11.11.
2010

265. 12.11.2010 “Стройкерамика” АД
гр.Мездра

Вх№2018/12.11.
2010

266. 12.11.2010 ЕТ”Цветогор-
Ц.Горанов” гр.Враца

Вх№2019/12.11.
2010

267. 12.11.2010 ЕТ“Любо М-Л.Тодоров”
гр.Враца

Вх№2023/12.11.
2010

268. 12.11.2010 Района на с. Хайредин -
сметища

№718-ХХ 1 1

269. 16.11.2010 “Лалов и Вачев” ЕООД
гр.Враца

№726-НЦ

270. 16.11.2010 “Боди М Травъл” ООД
гр.Враца

№727-НЦ

271. 16.11.2010 “Вето-Маркет”ЕООД
гр.Враца

№731-НВ/НЦ

272. 16.11.2010 ЕТ“В.Христов” гр.
Враца

№734-НЦ

273. 16.11.2010 “Р.Б.О.”ООД гр.Враца №735- НЦ
274. 16.11.2010 “СИ ТИ АЙ” АД

гр.Враца
№736-НЦ

275. 18.11.2010 Района на с.Челопек
общ.Враца-сигнал

№740-НВ

276. 18.11.2010 Района на с.Паволче
общ.Враца-жалба

№741-НВ
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277. 18.11.2010 Района с.Згориград
общ.Враца-сигнал

№742- РВ

278. 18.11.2010 “Пени Маркет
България”ЕООД
гр.София – обект
гр.Козлодуй

Вх№2048/18.11.
2010

279. 19.11.2010 Сметище за БО-с.Девене №745-НВ
280. 23.11.10 Сметища за БО - с. К

раводер
№747-ММ

281. 23.11.2010 Района на с.Зверино,
общ. Мездра

№749-ХХ

282. 23.11.2010 Района на с.Горна
Кремена, общ. Мездра

№750-ХХ

283. 24.11.2010 Земед. Производител
Ивайло Боянов Вачев -
с.Лиляче

№752-ММ 1 1

284. 24.11.2010 Входно –изходните
пътища в община Враца

№753-ММ

285. 03.12.2010 Района на с.Хайредин №759-ХХ
286. 06.12.2010 Района на с.Паволче

общ.Враца-жалба
№761-НЦ/ММ

287. 06.12.2010 “Атамар” ООД
с.Паволче общ.Враца

№762-НЦ/ММ

288. 07.12.2010 “Яйца и птици”АД
гр.Мизия

Вх.№В-
2149/07.12.2010

289. 10.12.2010 Района на с.Кунино
общ.Роман

№763-НЦ

290. 13.12.2010 Земед. производител
Ивайло Боянов  Вачев -
с.Лиляче

№768 - ММ

291. 13.12.2010 района  на  с. Лиляче №769 - ММ 1 1
292. 13.12.2010 Района на с.Ракево

общ.Криводол
№770-НЦ

293. 14.12.2010 района  на  с. Алтимир 772 - ММ 1 1
294. 14.12.2010 района  на  с. Търнава 773 - ММ 1 1
295. 14.12.2010 района  на  с. Галиче 774 - ММ 1 1
296. 14.12.2010 “Ивагус” ООД гр.Враца Вх.№В-

2185/14.12.2010
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297. 26.03.2010 “Феникс груп1” ЕООД
с.Краводер
общ.Криводол

№121-
НВ/ПВ/НЦ/РВ

1 1

298. 21.04.2010 „Атоменергоремонт1”
ЕАД-Козлодуй

№193-ХХ/НВ

299. 23.04.2010 ЕТ”Млечен пулс95-
Цв.Томова1”гр.Криводол

№210-НЦ/НВ

300. 23.04.2010 “Хаджийски и
фамилия1” ЕООД
с.Градешница

№213-
НВ/РВ/НЦ

301. 09.06.2010 РДБО1-гр.Оряхово №337-ММ
302. 14.06.2010 “Вархим1”ЕООД

гр.Мездра
363-НЦ 1 1

303. 16.06.2010 Депо на АЕЦ1-Козлодуй №377-ХХ
304. 06.07.2010 „Центромет1” АД-Враца №438-ХХ
305. 20.07.2010 „Метизи1” АД-Роман №456-ХХ
306. 26.07.2010 „Камибо1” ЕООД

София-ТП „Хименерго”-
Враца

№471-ХХ 1 1

307. 29.07.2010 РДНО1-  гр.Оряхово №483 - ИП –
МТ  - ММ

308. 17.08.2010 “ЗММ Враца1”АД №524-НВ/НЦ
309. 17.08.2010 “ВРЗ Вола1”ЕАД

гр.Враца
№525-НВ/НЦ

310. 01.09.2010 ЕТ“Млечен пулс-951”
гр.Криводол

№561-РВ/НЦ

311. 21.09.2010 “Вега стар1”ЕООД
гр.Б.Слатина

№611-
РВ/НЦ/НВ

1 1

312. 21.09.2010 “Гарант1”АД
гр.Б.Слатина

№612-
НВ/РВ/НЦ

313. 19.10.2010 “Млечен рай-21” ООД
гр.София/кв.Бистрец,
общ.Враца/

№661-РВ/НЦ

314. 26.10.2010 “Булгартрансгаз1”ЕАД
гр.София/с.Чирен
общ.Враца/

№683-НЦ
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„1” - Проверки извършени в рамките на комплексна проверка

Справка 4.11

Извършен контрол по изпълнение на предписанията за отстраняване на констатираните нарушения по ЗУО

Контрол по изпълнение на предписанията с констатация   за отстранени
нарушения

№
 по
ред
/бр./

Дата на предписания от
проверката, Протокол
№/дата

Обект на проверката и
неговото местонахождение

№/дата на  протокола от
извършената проверка

Изпълнени предписания по
протокол №/дата

/брой/

Незпъ
лнени
предп
исани
я по

проток
ол

№/дат
а

/брой/
1 2 3 4 5 6

1. №04 - ММ /12.01.2010 Сметище за БО-  гр.Мизия №04 - ММ 12.01.2010 №33 - ММ /05.02.10
2. №13 – ХХ/20.01.2010 ЕТ ”Г. Апостолов” - гр.

Криводол
№13 – ХХ/20.01.2010 Внесени д-ти с вх.№ В-

231/04.02.2010
3. №14- ХХ/20.01.2010 ЕТ”ЖВИ- Г.Тонев” -

гр.Криводол
№14- ХХ/20.01.2010 Внесени д-ти с вх.№ В-

231/04.02.2010
4. №36 – ХХ/05.02.2010 “Косаня” – ЕООД-гр. Мизия №36 – ХХ/05.02.2010 Внесени д-ти на 21.01.2010
5. №77-РВ/НЦ/16.03.2010 “Абрис” ООД гр.Враца №77-РВ/НЦ/16.03.2010 №162-НЦ/14.04.2010
6. №79-НВ/НЦ/РВ/

16.03.2010
“Беана Враца” ООД гр.Враца №79-НВ/НЦ/РВ/16.03.2010 Внесени д-ти с вх. №В-

658/12.04.2010
7. №85-МТ/НЦ/17.03.2010 “ФЗ Милве” АД с.Търнак №85-МТ/НЦ/17.03.2010 №163-НЦ/14.04.2010
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общ.Б.Слатина
8. №88-РВ/НЦ/17.03.2010 ЕТ”Фолк 3” с.Враняк

общ.Б.Слатина
№88-РВ/НЦ/17.03.2010 Внесени д-ти с вх.№В-

757/30.04.2010
9. №89-НЦ/МТ/17.03.2010 ЕТ”ММ-М.Минов” с.Търнак

общ.Б.Слатина
№89-НЦ/МТ/17.03.2010 Внесени д-ти с вх.№В-

1142/26.06.2010
10. №92-НВ/НЦ/18.03.2010 “Ню текс”АД гр.Мездра №92-НВ/НЦ/18.03.2010 Внесени д-ти с вх.№В-

1145/25.06.2010
11. №№100-ХХ/23.03.2010 ЕТ „БЪК-Б. Георгиев”-

Козлодуй
№№100-ХХ/23.03.2010 Внесени д-ти с вх.№В-

962/31.05.2010
12. №102-НВ/НЦ/23.03.2010 ЕТ”Юлиян Тошев”

гр.Козлодуй
№102-НВ/НЦ/23.03.2010 Внесени д-ти с вх.№В-

778/27.04.2010
13. №111-НЦ/24.03.2010 “Дева МП”ООД гр.Враца №111-НЦ/24.03.2010 Внесени д-ти с вх.№В-

686/15.04.2010
14. №112-НЦ/24.03.2010 ЕТ”Сирена-Ц.Цветанов”

гр.Враца
№112-НЦ/24.03.2010 Внесени д-ти с вх.№В-

1235/09.07.2010
15. №115-НЦ/24.03.2010 ЕТ”Крумови 69-Георги

Георгиев” гр.Враца
№115-НЦ/24.03.2010 Внесени д-ти с вх.№В-

796/30.04.2010
16. №121НВ/ПВ/НЦ/РВ/

26.03.2010
“Феникс груп” ЕООД
с.Краводер общ.Криводол

№121-
НВ/ПВ/НЦ/РВ/26.03.2010

Внесени д-ти с вх.№В-
1229/09.07.2010

17. №126 – ММ/26.03.2010 Сметище за БО -  с. Ботуня №126 – ММ/26.03.2010 №410-ММ/22.06.2010
18. №127 – ММ/26.03.2010 Сметища за БО – с.Главаци №127 – ММ/26.03.2010 №264-ММ/13.05.2010
19. №131-НЦ/30.03.2010 “Млада”ООД с.Борован общ.

Б.Слатина
№131-НЦ/30.03.2010 №165-НЦ/14.04.2010

20. №172-НЦ/НВ от
15.04.2010

ЕТ “Трибали-ПИ-Пл.Петков”
гр.Враца

№172-НЦ/НВ от 15.04.2010 №180-НЦ/19.04.2010

21. №173-ММ/16.04.2010 имот на Васил Вутов -
с.Малорад, община Борова

№173-ММ/16.04.2010 №322-ММ/03.06.2010

22. №174 -ММ/16.04.2010  Сметища за БО - с.Малорад  №174 -ММ/16.04.2010 №324-ММ/03.06.2010
23. №175 – ММ/16.04.2010  ЕТ”Ил 2004 Н. Буковски  с.

Малорад, община Борован
№175 – ММ/16.04.2010 №329-ММ/04.06.2010

24. №176 – ММ/16.04.2010 Сметища за БО-
с.Добролево,община Борован

№176 - ММ/16.04.2010 №330-ММ/04.06.2010
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25. №181 – ММ/20.04.2010 зем. Произв. Виктор
Величков-с. Д. Вадин, община
Оряхово

№181 – ММ/20.04.2010 №339-
ММ/09
.06.201
0

26. №182 – ММ/20.04.2010  сметища – с. Долни Вадин,
община Оряхово.

№182 – ММ/20.04.2010 №338-ММ/09.06.20

27. №183 – ММ/20.04.2010  сметища -  с..Горни Вадин,
община Оряхово

№183 – ММ/20.04.2010 №336-ММ/09.06.2010

28. №187 – ММ/20.04.2010  района на с.Остров, община
Оряхово

№187 – ММ/20.04.2010 №340-
ММ/09
.08.201
0

29. №206-НЦ/22.04.2010 ЕТ”Емил Ранелов” гр.Враца №206-НЦ/22.04.2010 Получена д-ция  Вх.№866/14.05.
30. №207-НВ/НЦ/22.04.2010 “Орбита” ООД гр.Враца №207-НВ/НЦ/22.04.2010 Получена д-ция  Вх.№948/28.05.
31. №211-

РВ/НВ/НЦ/23.04.2010
“М и М” ЕООД гр.Мездра
/мелница в гр.Криводол

№211-РВ/НВ/НЦ/23.04.2010 Получена д-ция  Вх.№1142/25.06.

32. №214-РВ /НЦ23.04.2010 “Агро стил” ЕООД
с.Градешница

№214-РВ /НЦ23.04.2010 Получена д-ция  Вх.№813/04.05.

33. №219-НЦ27.04.2010 ЕТ”Браз-П.Иванов”
гр.Оряхово

№219-НЦ27.04.2010 Получена д-ция  Вх.№986/02.06.

34. №223-ХХ/28.04.2010 Стопански двор-
с.Зверино, стоп. от

Валери Василев

№223-ХХ/28.04.2010 №535А-ХХ/19.08.2010

35. №226-НЦ/НВ/28.04.2010 “Дан стел”ООД с.Зверино
общ.Мездра

№226-НЦ/НВ/28.04.2010 Получена д-ция  Вх.№960/31.05.

36. №235-ХХ/04.05.2010 Автоморга на П.
Качовски-Мездра

№235-ХХ/04.05.2010 №534А-ХХ/19.08.2010

37. №252-НЦ/12.05.2010 ЕТ”Скорпион-36-С.Василев”
гр.Оряхово

№252-НЦ/12.05.2010 №320-НЦ/31.05.2010

38. №264 – ММ/13.05.2010  Сметища за БО - с.Главаци 264 – ММ/13.05.2010 №411-ММ/22.06.2010
39. №265 – ММ/13.05.2010  Сметище за БО – с.Гол.

Бабино
№265 – ММ/13.05.2010 №412-ММ/22.06.2010
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40. №323-ММ/03.06.2010 Лично ст-во на Г.Георгиев
с.Малорад

№323-ММ/03.06.2010 №461-ММ/22.07.2010

41. №328-ММ/04.06.2010 Лично ст-во на К.Петров
с.Г.Пещене общ.Враца

№328-ММ/04.06.2010 №589-НЦ/10.09.2010

42. №339-ММ/09.06.2010 Лично ст-во на В.Величков
с.Д.Вадин общ.Оряхово

№339-ММ/09.06.2010 №492-ММ/03.08.2010

43. №-340-ММ/09.06.2010 Сметище БО с.Остров
общ.Оряхово

№340-ММ/09.06.2010 №493-ММ/03.05.2010

44. №343-НЦ/09.06.2010 ЕТ”Любомир Йосифов-
НТ“гр.Враца

343-НЦ/09.06.2010 Получена д-ция  Вх.№1055/11.06.

45. №346-НЦ/09.06.2010 “Лана Мел”ООД гр.Мездра 346-НЦ/09.06.2010 Получена д-ция  Вх.№1165/30.06
46. №347-НЦ/09.06.2010 “Кампино”ООД гр.Враца 347-НЦ/09.06.2010 Получена д-ция  Вх.№1031/24.06.
47. №360-ММ/14.06.2010 Сметищи БО с.Борован №360-ММ/14.06.2010 №462-ММ/ПВ/22.07.2010
48. №362-НЦ/14.06.2010 “Хаджикостови”ООД

гр.Мездра
362-НЦ/14.06.2010 Получена д-ция  Вх.№1080/16.06.

49. №363-НЦ/14.06.2010 “Вархим”ЕООД гр.Мездра 363-НЦ/14.06.2010 Получена д-ция
Вх.№1285/16.07.2010

50. №364-ММ/15.06.2010 Сметище БО с.Крушовица №364-ММ/15.06.2010 №469-
ММ/23
.07.201
0

51. №368-НЦ/15.06.2010 ЕТ”Електрон експорт”
гр.Мизия

368-НЦ/15.06.2010 Получена д-ция
Вх.№1879/20.10.2010

52. №384-ММ/17.06.2010 Сметище БО с.Търнак №384-ММ/17.06.2010 №486-ММ/30.07.2010
53. №385-ХХ/17.06.2010 Района на община Хайредин -

сметища
№385-ХХ/17.06.2010 №470-ХХ/23.07.2010

54. №428-ММ/28.06.2010 Района на с.Д.Кремена
общ.Мездра

№428-ММ/28.06.2010 №577-ММ/08.09.2010

55. №429-НЦ/29.06.2010 “Булбрю БГ”ООД гр.Варна
/пивоварна гр.Мездра/

429-НЦ/29.06.2010 Получена д-ция
Вх.№1432/06.08.2010

56. №440-ХХ/07.07.2010 „ЧЛК Инвест” ООД-Враца №440-ХХ/07.07.2010 №440-ХХ/07.07.2010
57. №448-НЦ/08.07.2010  “Олива инвест” ЕООД №448-НЦ/08.07.2010 Вх№1266/14.07.2010
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гр.Мездра
58. №469-ММ/23.07.2010  Сметище за БО –

с.Крушовица
№469-ММ/23.07.2010 №588-НЦ/10.09.2010

59. №474-ММ/27.07.2010 Сметище за БО – с. Зверино   №474-ММ/27.07.2010 №551-
ММ/26
.08.201
0

60. №481-ХХ/28.07.2010 Имота на Асен Соколов-
с.Ракево

№481-ХХ/28.07.2010 №639А-ХХ/06.10.2010

61. №482-ХХ/28.07.2010 Имота на Христо Соколов-
с.Ракево

№482-ХХ/28.07.2010 №638-ХХ/06.10.2010

62. №551-ММ/26.08.2010 Сметище за БО – с. Зверино   №551 – ММ/26.08.2010 Неизтекъл срок №712-
ХХ/09.
11.201
0

63. №563-РВ/НЦ/01.09.2010 “Топила груп””ЕАД гр.София
/цех за млекопререботка
с.Ракево общ.Криводол/

№563-РВ/НЦ/01.09.2010 Вх№1650/17.09.2010

64. №567-НЦ/02.09.2010 ЕТ“Биоген”
гр.Плевен/Мандра с.Малорад/

№567-НЦ/02.09.2010 Вх№1639/16.09.2010

65. №569-НВ/НЦ/02.09.2010 “Пени маркет България”
ЕООД гр.София/клон в
гр.Козлодуй/

№569-НВ/НЦ/02.09.2010 Получена д-ция
Вх.№2048/18.11.2010

66. №582-НЦ/09.09.2010 “ЧЕХ ПЛАСТ”ООД гр.Враца №582-НЦ/02.09.2010 №655-НЦ/15.10.2010
67. №611-

РВ/НЦ/НВ/21.09.2010
“Вега стар”ЕООД
гр.Б.Слатина

№611-РВ/НЦ/НВ/21.09.2010 Получена д-ция
Вх.№1873/19.10.2010

68. №639 – ММ/06.10.2010 Сметища за БО - с. К раводер №639 – ММ/06.10.2010 №747-ММ/23.11.2010
69. №651 – ММ/12.10.2010 Сметища за БО - с. Хайредин №651 – ММ/12.10.2010 №759-ХХ/03.12.2010
70. №659-

НЦ/РВ/НВ/19.10.2010
Района с.Згориград
общ.Враца-сигнал

№659-НЦ/РВ/НВ/19.10.2010 №742-РВ818.11.2010

71. №671-ХХ/20.10.2010 Района на с.Горна Кремена №671-ХХ/20.10.2010 №750-
ХХ/23.
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11.201
0

72. №672-НЦ/20.10.2010 Района на с.Паволче
общ.Враца-жалба

№672-НЦ/20.10.2010 №741-НВ/18.11.2010

73. №673-НЦ/20.10.2010 Района на с.Челопек
общ.Враца-сигнал

№673-НЦ/20.10.2010 №740-НВ/18.11.2010

74. №679-ХХ/22.10.2010 „Специал Ауто” ООД-гр.
Бяла Слатина

№679-ХХ/22.10.2010 №В-2201/16.12.2010

75. №687-НЦ/26.10.2010 Сметище за БО-с.Девене №687-НЦ/26.10.2010 №745-НВ/19.11.2010
76. №690- НЦ/26.10.2010 Сметище за БО-с.Ракево №690- НЦ/26.10.2010 №770-НЦ/13.12.2010
77. №693-НЦ/27.10.2010 Сметище за БО с.Кунино

общ.Роман
№693-НЦ/27.10.2010 №763-НЦ/10.12.2010

78. №697 – ММ/02.11.2010 Входно-изходните пътища в
община Враца

№697 – ММ/02.11.2010 №753-ММ/24.11.2010

79. №712-ХХ/09.11.2010 Района на с.Зверино, общ.
Мездра

№712-ХХ/09.11.2010 №749-ХХ/23.11.2010

80. №718-ХХ/12.11.2010 Района на с. Хайредин -
сметища

№718-ХХ/12.11.2010 №759-ХХ/03.12.2010

81. №752-ММ/24.11.2010 Земед. Производител  Ивайло
Боянов Вачев - с.Лиляче

№752-ММ/24.11.2010 №768-ММ/13.12.2010

82. №769 – ММ/13.12.2010 района  на  с. Лиляче №769 – ММ/13.12.2010 Неизтекъл срок
83. №772 – ММ/14.12.2010 района  на  с. Алтимир №772 – ММ/14.12.2010 Неизтекъл срок
84. №773 – ММ/14.12.2010 района  на  с. Търнава №773 – ММ/14.12.2010 Неизтекъл срок
85. №774 – ММ/14.12.2010 района  на  с. Галиче №774 – ММ/14.12.2010 Неизтекъл срок

Общ
брой
85

Общ брой 75 изпълнени и
4 бр. неизтекъл срок

Общ
брой
6 бр.
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Справка 4.12

Съставени актове за административни нарушения, издадени наказателни постановления по ЗУО и размера на наложените парични санкции

№ по
ред

№/Дата На кого е съставен
акта
/физическо лице,
юридическо лице,
кмет на община или
негов заместник,
кмет на кметство /

Кратко описание
на нарушението

№ и дата на
НП

Размер на
акта,
санкцията
/лева/

1 2 3 4 5 6

1 №1-04-ММ
26.01.2010г.

Мариана Димитрова
Калмушка – р-л
сектор “БКС”-
община Мизия

Поради занижен
контрол е
допуснато
изхвърляне на
смесени битови
отпадъци на
неразрешени за
това места

НП №1-04-
ММ от

15.03.2010г.

800 лв.

2 №2-04-ММ
26.01.2010г.

Мирослав
Красимиров
Методиев – шофьор
звено “БКС”- община
Мизия

Изхвърляне на
смесени битови
отпадъци на
неразрешени за
това места

НП №2-04-
ММ от

15.03.2010г.

500 лв.

3 №5-174-ММ
16.04.2010

Илия Петров
Влайковски, кмет на
с.Малорад, община

Борован

Изхвърляне на
смесени битови
отпадъци на
нерегламентирани
за това места

НП №5-174-
ММ/26.04.2010

700 лв.
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4 №6-175-ММ
16.04.2010

Илиян Найчов
Буковски – търговски

представител на
ЕТ”Ил 2004 Н.

Буковски”,
с.Добролево, община

Борован

Разкомплектоване
на МПС без
разрешение за
тази дейност

НП №6-175-
ММ/26.04.2010

500 лв.

5 №8-219-НЦ
27.04.2010

Петър Петков
Иванов-управител на
ЕТ”Браз-П.Иванов”

гр.Оряхово

Не са изготвени
необходимите
приложения №12
и №13 от
Наредбата/ДВ
бр.53/2008г. изм.
ДВ бр.5/2009г./

НП №8-219-
НЦ/05.05.2010

100 лв.

6 №9-223-ХХ
28.04.2010

Валери Иванов
Василев-физическо
лице-стопанисващ

стопански двор
с.Зверино м-
ст”Лъката”

Изкупува
отпадъци от
черни и цветни
метали без да
притежава лиценз
от МИЕ и
разрешително по
чл.37 от ЗУО

НП №9-223-
ХХ/05.05.2010

500 лв.

7 №10-235-ХХ
04.05.2010

Пламен Петров
Качовски –

физическо лице
гр.Мездра

Третира отпадъци
от ИУМПС без
разрешително

НП №10-235-
ХХ/12.05.2010

500 лв.

8 №11-265 ММ
13.05.2010

Мария Иванова
Първанова – кмет  на

с.Голямо
Бабино,общ.Криводол

Изхвърляне на
смесени битови
отпадъци на
нерегламентирани
за това места

НП №11-265-
ММ/28.05.2010

300 лв.
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9 №14-339-ММ
10.06.2010

Виктор Стефанов
Величков-

зем.производител
с.Долни Вадин,
общ.Оряхово

Неизпълнено
предписание

НП №14-339-
ММ/22.07.2010

500 лв.

10 №15-340-ММ
10.06.2010

Галилей Маринов
Гръблев, кмет

с.Остров
общ.Оряхово

Неизпълнено
предписание

НП №15-340-
ММ/22.07.2010

500 лв.

11 №17-385-ХХ
23.06.2010

Радослав Тодоров
Стойков, кмет на

общ.Хайредин
обл.Враца

Поради
неупражнен
контрол не е
изпълнена
Заповед на
Директора на
РИОСВ
гр.Враца,касаеща
закриване на
нерегл.сметища

НП №17-385-
ХХ/30.06.2010

2000 лв.

12 № 21-469-
ММ
23.07.2010

Илия Ангелов
Илиевски, кмет на с.
Крушовица, община

Мизия

Неизпълнение на
предписание за
почистване на
замърсен терен
със смесени
битове отпадъци

НП №21-469-
ММ/12.08.2010

500 лв.

13 № 22-471-
ХХ/26.07.2010

“Камибо”ЕООД-
ТП”Хименерго”-

Враца

Не са изпълнени
условия на Плана
за привеждане на
депото, съгласно
изискванията на
Наредба №8

НП №22-471-
ХХ/12.08.2010

7000 лв.
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14 №24-551-ММ
26.08.2010

Найден Христов
Христов, кмет на с.

Зверино, община
Мездра

Неизпълнение на
предписание за
почистване на
замърсен терен
със смесени
битове отпадъци

НП №24-551-
ММ/30.08.2010

500 лв.

15 № 25-479 -ХХ
09.09.2010

Иван Георгиев
Първанов –

физическо лице
с.Ракево

общ.Криводол

Извършен
незаконен добив
на баластра в
близост до река
Ботуня с.Ракево
общ.Криводол

НП №25-479-
ХХ/08.11.2010

600 лв.

16 № 36- 690-
НЦ
26.10.2010

Бойко Макавеев
Симеонов – кмет на

с.Ракево
общ.Криводол

Депониране на
смесени битови
отпадъци на
нерегламентирани
за това места

НП №36-690-
НЦ/29.10.2010

500 лв.

17 № 37 -693 -
НЦ
26.10.2010

Ивайло Петков
Георгиев – кмет на

с.Кунино, общ.Роман

Депониране на
смесени битови
отпадъци на
нерегламентирани
за това места

НП №37-693-
НЦ/29.10.2010

500 лв.

18 № 38 -712-ХХ
09.11.2010

Найден Христов
Христов – кмет на

с.Зверино,
общ.Мездра

Не е почистил
замърсените
терени със
смесени битови
отпадъци,с което
не е изпълнил
предписание на
РИОСВ дадено с
Протокол №551-
ММ/26.08.2010г.

Преписката е
прекратена на

основание
чл.54 от
ЗАНН
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19 № 39 -750 -
ХХ
23.11.2010

Георги Нончев
Нончев – кмет на
с.Горна Кремена

общ.Мездра

Не е почистил
замърсените
терени със
смесени битови
отпадъци,с което
не е изпълнил
предписание на
РИОСВ дадено с
Протокол №670-
ХХ/20.10.2010г.

500 лв

20 № 29 -639-
ММ
07.10.2010

Валентин Цветанов
Георгиев – кмет на

с.Краводер
общ.Криводол

Депониране на
смесени битови
отпадъци на
нерегламентирани
за това  места

НП№ 29-639 /
24.11.2010г. 1400 лв.

21 № 40-772-
ММ
14.12.2010

Валентина Цветкова
Игнатова – кмет на с.

Алтимир, община
Бяла Слатина

Изхвърлени
битови отпадъци
на неразрешени за
това места

Преписката е
в движение

22 № 41-774-
ММ
15.12.2010

Ценко Кръстев Чоков
– кмет на с Галиче,

община Бяла
Слатина

Изхвърлени
битови отпадъци
на неразрешени за
това места

Преписката е
в движение
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5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

Справка 5.1

Предприети  мерки
Издадени наказателни

постановления№
Направление на проверката Извършени

проверки, бр.
Дадени

предписания,
бр.

Неизпълнени
предписания,

 бр.

Съставени
актове,

бр. Бр., лв. Влезли в сила

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Защитени територии (ЗТ) 41 2 1  1 1бр.,1000лв. 1
2. Защитени  зони 10 - -  - - -
3. Защитени растения 3 - -  - - -
4. Защитени животни 25 - -  - - -
5. Лечебни растения 2 - -  - - -
6. Животински видове под режим 14 - -  - - -
7. Рибовъдни стопанства - - -  - - -
8. Зоопаркове и зоомагазини - - -  - - -
9. Лаборатории за препариране - - -  - - -
10 Билкозаготвителни пунктове 21 5 - 1 1бр.,300лв. 1
11. Защитени дървета 8 1 -  - - -
12. По Конвенция CITES - - -  - - -

 Всичко 124 8 1  2 2бр.,1300лв. 2
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Справка 5.2

№ Характери
стика на
ППП/ИП

(бр.)

Местоположение Издадени решения по съвместиа
процедура

Издадени решения по самостоятелна
процедура

Наименование и код
на засегнатите
защитени зони

№ и вид на
решение за
преценка

необходимостта от
ОВОС/ЕО

№ и вид на
решение по

ОВОС/
становище по

ЕО

№ и вид на решение
за преценка

вероятната степен
на отрицателно

въздействие

№ и вид на
решение по

ОС

№ и
основан

ие на
решение

за
прекрат

яване
(ЗООС
и/ или
ЗБР

об
щ

ин
а

зе
м

ли
щ

е

№
 н

а 
им

от

П
ло

щ
 (д

ка
)

В
защитен
и зони

В
близост

до
защитен
и зони

Да се
извърш

и

Да не се
извърш

и

съ
гл

ас
ув

а

Н
е

съ
гл

ас
ув

а Има
вероятно

ст

Няма
вероятно

ст

съ
гл

ас
ув

а

Н
е

съ
гл

ас
ув

а

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
1 „Изгражда

не на
малка
ВЕЦ

„Долна
Бешовица

” на
р.Искър с
мощност 5

mW

общ.
Рома

н

земли
ще с.

Долна
Бешов

ица

р.
Искър

ЗЗ
„Карлук
ово” с
код BG
 0001014.

Решение
№ 1-ОС/
2010 г.(

процед. е
на

основани
е §14,

ал.3 от
ЗИД на

ЗБР/ ДВ.
бр. 52 от
2007г/

2. „Изгражда
не на зона
за отдих и
туризъм”

общ.
Крив
одол

земл.с.
Главац

и

п.и.№
000401

1,270
дка

ЗЗ
“Врачанс

ки
Балкан”
с код BG
0000166

Решение
№ 2-ОС/
2010 г.-

да се
извърши

ОС
3. „Изгражда

не на
общ.
Крив

Земл.с.
Кравод

п.и.№
153007

4,002
дка

ЗЗ
“Врачанс

Решение
№ ВР-
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птицефер
ма, до

10000 бр.
птици”

одол ер ки
Балкан”
с код BG
0000166

и
“Врачанс

ки
Балкан”

с код
BG00020

53

01-
ПР/2010

от
22.01.201

0г.

4. „Монтира
не на един

брой
вятърен

генератор
с мощност

1 MW”

Общ.
Козл
одуй

С.
Лесков

ец

п.и.№
024018

6,697
дка

ЗЗ
“Остров”
с код BG
0000334

Решение
№ ВР-

02-
ПР/2010

от
28.01.201

0г.
5. „Монтира

не на един
брой

вятърен
генератор
с мощност

1 MW”

Общ.
Козл
одуй

С.
Горни
Вадин

п.и.№
033005

ЗЗ
“Островс
ка степ-
Вадин” с
код BG
0000528

Решение
№ ВР-

03-
ПР/2010

от
28.01.201

0г.
6. „Изгражда

не на
въздушен
електропр
овод ВЛ 20

kV  за
присъедин
яване на
МВЕЦ

„Струпец”
с дължина
5,100 км”

Общ.
Рома
н и

общ.
Мезд

ра

С.Долн
а

Бешов
ица и
с.Стар
о село

Дъл
жина
5,100
км

ЗЗ
“Карлук

ово” с
код BG
0001014

и
“карлуко

вски
карст” с

код
BG00003

32

Решение
№ ВР-

04-
ПР/2010

от
10.03.201

0г.

7.  „Изгражда
не на

Общ.
Крив

Земл.г
р.Крив

п.и.№
000616

5,386
дка

ЗЗ
“Божите

Решение
№ ВР-
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автобаза
за леки

автомобил
и и склад

за
авточасти,
с паркинг
около 50

паркомест
а”

одол одол мостове”
с код BG
0000487

05-
ПР/2010

от
11.03.201

0г

8. „Изгражда
не на

офисна
сграда”

Общ.
Мезд

ра

Гр.Мез
дра

УПИ
XXIX-

904,
кв.59

0,480
дка

ЗЗ
“Врачанс

ки
Балкан”
с код BG
0000166

и
“Врачанс

ки
Балкан”

с код
BG00020

53

Решение
№ ВР-

06-
ПР/2010

от
25.03.201

0г

9. „Изгражда
не на

въздушно
ел.отклоне
ние20 kV и
водопрово

дно
отклонени

е за
присъедин
яване на
МВЕЦ

„Роман”

Общ.
Рома

н

С.Хуба
вене и
гр.Ром

ан

Ел.п
рово
д с

дълж
ина

138,7
0 м и
водо
пров
од с

дълж
ина4
37 м

ЗЗ
“Бебреш
” с код

BG
0000374

Решение
№ ВР-

07-
ПР/2010

от
31.03.201

0г

10 «Добив на
елекроене
ргия чрез

Общ.
Рома

н

С.Сред
ни рът

Р.Мал
ък

Искър

ЗЗ
“Бебреш
” с код

Решени
е

№ОВО
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МВЕЦ
«Ратлака»

от
р.Малък
Искър»

BG
0000374

С-В-
1971-

П/2010г.
от

18.02.20
10г., на
основан
ие чл. 5,
ал.5 от

наредба
та за

ОВОС
11 «Добив на

елекроене
ргия чрез

МВЕЦ
«Воденица

та» от
р.Малък
Искър»

Общ.
Рома

н

С.Кара
ш

Р.Мал
ък

Искър

ЗЗ
“Бебреш
” с код

BG
0000374

Решени
е

№ОВО
С-В-
1977-

П/2010г.
от

19.03.20
10г., на
основан
ие чл. 5,
ал.5 от

наредба
та за

ОВОС
12 «Добив на

елекроене
ргия чрез

МВЕЦ
«Скравенс

ка» от
р.Малък
Искър»

Общ.
Рома

н

С.Сред
ни рът

Р.Мал
ък

Искър

ЗЗ
“Бебреш
” с код

BG
0000374

Решени
е

№ОВО
С-В-
1978-

П/2010г.
от

19.03.20
10г., на
основан
ие чл. 5,
ал.5 от
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наредба
та за

ОВОС
13 „Изгражда

не на зона
за отдих и
туризъм”

общ.
Крив
одол

земли
ще с.

Главац
и

п.и.№
000401

1,270
дка

ЗЗ
“Врачанс

ки
Балкан”
с код BG
0000166

Реше
ние
№ 3-
ОС/

2010 г

14 „Изгражда
не на

жилищна
сграда и
склад за

промишле
ни стоки”

общ.
Врац

а

в земл.
кв.

Бистре
ц, гр.
Враца

п.и.
12259.1
41.101,
местно

ст
„Мети
лявица

”

2,900
дка

ЗЗ
“Врачанс

ки
Балкан”
с код BG
0000166

Решение
№ 4-ОС/

2010 г

15 „Първона
чално

залесяване
на

неземеделс
ки земи”

общ.
Хайр
един

С.
Хайред

ин

п.и. №
282001,

№
283011,

№
300004,

№
350001,

№
352001

и №
353005

1606,
65

дка

ЗЗ
“Златият
а” с код

BG
0002009

Решени
е № 5-
ОС/

2010 г,
на

основан
ие  чл.
13 от

Наредба
та за
ОС

16 „Изгражда
не на

руслова
малка
ВЕЦ

„Ребърков
о” на

р.Искър

общ.
Мезд

ра

Земл. с.
Ребърк

ово

На
р.Искъ

р

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0002053,

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»

Решение
№ 6-ОС/

2010 г
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с код BG
0000166

и ЗЗ
«Искърс

ки
пролом-
Ржана» с
код BG
0001042

17 „Изгражда
не на

руслова
малка
ВЕЦ

„Елисейна
” на

р.Искър

общ.
Мезд

ра

Земл.с.
Елисей

на

На
р.Искъ

р

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0002053,

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0000166

и ЗЗ
«Искърс

ки
пролом-
Ржана» с
код BG
0001042

Решение
№ 7-ОС/

2010 г

18 “Интегрир
ан

инвестици
онен

проект
във

водния
сектор на
гр.Бяла
Слатина

който

Общ.
Бяла
Слат
ина

Земл.
гр.

Бяла
Слати

на

ПСОВ-
в имот

№
101004

ЗЗ «Река
Скът» с
код BG
0000508

Решение
№ ВР-

08-
ПР/2010

от
14.04.201

0г.
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включва
изграждан

е и
реконстру
кция във
водоснабд
ителна и

канализац
ионна

инфрастру
ктура и

изграждан
е на ПСОВ

на
гр.Б.Слат

ина с
капацитет
17000 ЕЖ”

19 “Изгражда
не на

рибовъдно
стопанств

о за
отглеждан

е на
есетрови

риби”

общ.
Мизи

я

земли
ще на

с.Сарае
во и

земл.гр
.Мизия

П.и.
№0810

03,
№0810
14,№08
1015,

№0840
02, №

081008,
№0810

07,
№0800

08 в
земл.с.
Сараев

о и
п.и.№0
25002,
№0250

03,
№0250

Общ
а

площ
-

65,63
1 дка
(окол

о
5,000
дка

попа
дат в
ЗЗ)

ЗЗ «Река
Скът» с
код BG

0000508.(
В зоната
попадат
част от
п.и.№

081003,
№081007

и
№081015

в
земл.с.Са

раево)

Решение
№ ВР-

09-
ПР/2010

от
21.04.201

0г
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05,
№0260

01,
№0260

06 в
земл.гр
.Мизия

20 “Техничес
ка помощ

за
подготовк

а на
интегрира

н
инвестици

онен
проект

във
водния

сектор на
гр.Кривод
ол което
включва
подмяна

на
съществув

ащата
водопрово
дна мрежа,
доизгражд

ане на
нова

канализац
ия и

изграждан
е на ПСОВ

на
гр.Кривод

ол

Общ.
Крив
одол

Земл.
гр.

Кривод
ол

ПСОВ
в

п.и.№
000173

и
п.и.№
000321

ЗЗ
«Божите
мостове»
с код BG
0000487

Решение
№ ВР-

10-
ПР/2010

г. от
26.04.201

0г
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капацитет
6056 ЕЖ”

21 “Изгражда
не на

площадка
за

разкомпле
ктоване и
временно
съхранява

не на
излезли от
употреба

МПС”

Общ.
Врац

а

земли
ще

гр.Вра
ца

П.и.
12259.7
27.17,

м.”Гла
дно

поле”

3,349
дка

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0002053,

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0000166

Решение
№ ВР-

11-
ПР/2010

г. от
26.04.201

0г

22 “Техничес
ка помощ

за
подготовк

а на
интегрира

н
инвестици

онен
проект

във
водния

сектор на
гр.Козлоду

й което
включва

реконстру
кция и

подмяна
на улични
водопрово

ди и
изграждан

е на

общ.
Козл
одуй

Регула
цията

на
гр.Коз
лодуй

Площа
дката

на
ПСОВ

е в
УПИ
XIV,

кв.259

6,360
дка

“Златият
а” с код

BG
0002009

Решение
№ ВР-

12-
ПР/2010

г. от
30.04.201

0г
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канализац
ионна
мрежа

както и
доизгражд

ане на
ПСОВ на

гр.Козлоду
й

капацитет
16000”

23 “Разкрива
не на

пункт за
изкупуван
е на черни
и цветни
метали”

общ.
Мезд

ра

С.
Зверин

о

УПИ-
V,

пл.№53
7, кв.39

0,620
дка

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0000166

и ЗЗ
«Искърс

ки
пролом-
Ржана» с
код BG
0001042

Решение
№ ВР-

13-
ПР/2010

г. от
20.05.201

0г

24 “Изгражда
не на

площадка
за

изкупуван
е и

съхранени
е на

отпадъци
от черни и

цветни
метали и
сплавите

им

общ.
Мезд

ра

с.Звери
но

УПИ
пл.№81
9, кв.72

0,500
дка

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0002053,

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0000166

и ЗЗ
«Искърс

ки

Решение
№ ВР-

14-
ПР/2010

г. от
03.06.201

0г
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пролом-
Ржана» с
код BG
0001042

25 “Изгражда
не на

площадка
за

изкупуван
е и

съхранени
е на

отпадъци
от черни и

цветни
метали и
сплавите

им”

общ.
Мезд

ра

с.Звери
но

УПИ
пл.№81
9, кв.72

0,500
дка

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0002053,

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0000166

и ЗЗ
«Искърс

ки
пролом-
Ржана» с
код BG
0001042

Решение
№ ВР-

15-
ПР/2010

г. от
03.06.201

0г.

26 “Изгражда
не на

силозен
комплекс

за
съхранява

не,
изсушаван

е и
товарене

чрез
транспорт
на схема

на жп
транспорт

на

Общ.
Крив
одол

Гр.
Кривод

ол

УПИ-I,
кв.60 и
п.и.№
037118

УПИ
-I,

кв.60
-

4,663
дка и
п.и.
№

03711
8-

14,88
0 дка

ЗЗ
«Божите
мостове»
с код BG
0000487

Решение
№ ВР-

16-
ПР/2010

г. от
14.06.201

0г.
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зърнени
култури”

27 “Рибарник
”

Общ.
Мизи

я

С.Соф
рониев

о

П.и.№
000321

и №
000286

123,4
74

дка

ЗЗ «Река
Огоста»
с код BG
0000614

Решение
№ ВР-

17-
ПР/2010

г. от
18.06.201

0г
28 „Закриван

е на
съществув

ащо
сметище

за твърди
битови

отпадъци
/ТБО/ на

гр.
Козлодуй”

общ.
Козл
одуй

земли
ще гр.
Козлод

уй

п.и №
000587

41,00
0 дка

ЗЗ
«Златият
а» с код

BG
0002009

Решение
№ 8-ОС/

2010 г

29 „Подземна
тръбна

мрежа за
оптична

свързанос
т на

„Интерсат
” ООД
през

землищата
на с.

Игнатица
и с.

Зверино,
общ.

Мездра,
обл.

Враца”

общ.
Мезд

ра

земл.с.
Игнати

ца и
земл.с.
Зверин

о

п.и.№
№

001445,
001446,
001578,
001579,
001580,
107001,
110001,
111001

и
112001

в
земл.с.
Игнати

ца и
п.и.
№№

ЗЗ
«Искърс

ки
пролом-
Ржана» с
код BG
0001042

Решение
№ 9-ОС/

2010 г
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015002,
015104

и
038008

в
земл.с.
Зверин

о
30 „Изгражда

не на
МВЕЦ

„Поповиц
а”-

деривацио
нна на р.
Искър в

землищата
на с.

Старо
село, с.

Царевец и
с. Ослен

Криводол,
общ.

Мездра и
землище с.

Синьо
бърдо,
общ.

Роман,
обл.

Враца”

общ.
Мезд
ра и
общ.
Рома

н

р.
Искър

в
земли
щата
на с.

Старо
село, с.
Цареве
ц и с.
Ослен

Кривод
ол,

земли
ще с.

Синьо
бърдо,
общ.

Роман

р.
Искър
между
коти

179.80
и 170.9

ЗЗ
„Карлук
ово” BG
0001014

и  ЗЗ
„Бебреш

” BG
0000374

Решение
№ 10-

ОС/ 2010
г

31 “Първона
чално

залесяване
на

неземеделс
ки земи” в
землището

общ.
Хайр
един

земли
ще с.

Хайред
ин

п.и .№
350001,

№
353005
и  №

352006

196
дка

ЗЗ
«Златият
а» с код

BG
0002009

Решение
№ 11-

ОС/ 2010
г
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на с.
Хайредин,

общ.
Хайредин,
обл. Враца

32 „Изгражда
не на

торище с
резервоар
за течен
тор във

ферма за
отглеждан

е на 40
бр.крави”

Общ.
Бяла
Слат
ина

С.
Бърдар

ски
геран

П.и.№
201024

3,250
дка

ЗЗ «Река
Скът» с
код BG
0000508

Решение
№ ВР-

18-
ПР/2010

от
05.07.201

0г

33 „Изгражда
не на

кравеферм
а за 120 бр.
животни”

Общ.
Мезд

ра

С.
Горна
Креме

на

П.и.№
000167

11,95
2 дка

ЗЗ
«Каленс

ка
пещера»
с код BG
0000601

Решение
№ ВР-

19-
ПР/2010

от
09.07.201

0г.
34 „Изгражда

не на цех
за

производс
тво на

растителн
и масла за
хранителн
и цели от
маслодаен
слънчогле

д”

Общ.
Козл
одуй

С.
Бутан

Имот с
пл.№

483, кв.
65 по
плана
на с.

Бутан

ЗЗ
«Златият
а» с код

BG
0002009

и ЗЗ
«Река

Огоста»
с код BG
0000614

Решение
№ ВР-

20-
ПР/2010

от
09.07.201

0г

35 „Добив на
баластра
от остров

в р.
Искър”

Общ.
мезд
ра

С.
Цареве

ц

Р.
Искър,
п.и. №
113006

11,74
8 дка

ЗЗ
«Карлук

ово» с
код BG
0001014

Решение
№ ВР-

21-
ПР/2010

г. от
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и ЗЗ
«Карлук

овски
карст» с
код BG
0000332

23.07.201
0г

36 „Изгражда
не на

ветроенерг
иен парк
„Веслец”-

58 бр.
ветрогенер

атори с
обща

мощност
150 MW и

2
подстанци

и”

Общ.
Рома
н и

общ.
Мезд

ра

С.Каме
но

поле,
общ.

Роман,
с.

Г.бешо
вица и

с.
Цакон
ица,
общ.

Мездра

Общ
а

площ
на

имот
ите-
437,7

97
дка,
пром
яна
пред
назн
ачен
ието
на

54,53
дка

ЗЗ
«Карлук

ово» с
код BG
0001014

Решени
е № ВР-

22-
ПР/2010

г. от
06.08.20

10г

37 «Изгражда
не на

ферам за
отглеждан

е на 120
бр. Свине»

Общ.
Бяла
Слат
ина

Гр.
Бяла

Слати
на

УПИ
XI-

3501,
кв.116

ЗЗ «Река
Скът» с
код BG
0000508

Решение
№ ВР-

23-
ПР/2010

г. от
26.08.201

0г
38 «Отглежда

не на
крави 30

броя»

Общ.
Крив
одол

С.
Лесура

П.и.№
163008

2,283
дка

ЗЗ
«Портит

овци-
Владими
рово» с
код BG
0000517

Решение
№ ВР-

24-
ПР/2010

г. от
27.08.201

0г
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39 «Изгражда
не на

оранжерия
за

зеленчуко
производс

тво
(крастави

ци) по
хидропонн

а
технологи

я със
собствено
котелно и

водоем-400
куб.м.»

Общ.
Мезд

ра

С.
Зверин

о

УПИ
VII-

416, кв.
40

30
дка

ЗЗ
«Искърс

ки
пролом-
Ржана» с
код BG
0001042

и ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0002053

и код BG
0000166

Решение
№ ВР-

25-
ПР/2010

г. от
03.09.201

0г

40 «Ползване
на воден

обект,
малки

наносни
полета в
терасата

на
р.М.Искър
по десния
й бряг за

изземване
на

наносни
материали

»

Общ.
Рома

н

Гр.
Роман

и с.
Хубаве

не

П.и.№
000015

в
земл.гр
. роман

и
п.и.№
000033

в
земл.с.
Хубаве

не

Р.М.
Искъ

р,
площ
от 40
дка

ЗЗ
«Бебреш
» с код

BG
0000374

Решение
№ ВР-

26-
ПР/2010

г. от
07.09.201

0г

41 «Разкрива
не на

пункт за
изкупуван

е на
отпадъци

Общ.
Боро
ван

С.
Борова

н

УПИ-
896,

парцел
V,

кв.77

50
кв.м.

ЗЗ «Река
Скът» с
код BG
0000508

Решение
№ ВР-

27-
ПР/2010

г. от
09.09.201
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от черни и
цветни

метали»

0г

42 «Концесия
за добив

на скално-
облицовъч

ни
материали
-блокове

от
варовик в
находище

«Голия
връх» с

площ 202
дка.»

Общ.
Мезд

ра

С.
Върбе
шница

и с.
Г.Крем

ена

202
дка

ЗЗ
«Каленс

ка
пещера»
с код BG
0000601

Решение
№ ВР-

28-
ПР/2010

г. от
24.09.201

0г.

43 «Разширен
ие на

гробищен
парк»

Общ.
Рома

н

Гр.
Роман

П.и.№
№

067018,
067019,
067020

и
067021

14,23
1 дка

ЗЗ
«Карлук

ово» с
код BG
0001014

Решение
№ ВР-

29-
ПР/2010

г. от
24.09.201

0г.
44 «Корекция

на река
Лева в

регулацио
нните

граници
на гр.

Криводол,
от км.

1+150 до
км. 2+000»

Общ.
Крив
одол

Гр.
Кривод

ол

Р. Лева
в

регула
цията

на
населе
ното

място

от
км.

1+15
0 до
км.

2+00
0

ЗЗ
«Божите
мостове»
с код BG
0000487

Решение
№ ВР-

30-
ПР/2010

г. от
29.09.201

0г.

45 “Лесоустр
ойствена

програма”
за имот №

общ.
Рома

н

земли
ще с.

Кунин
о

п.и
№1582

89

площ
22.79
3 дка

ЗЗ
„Карлук

ово” с
код BG

Решение
№ 12-

ОС/ 2010
г
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158289 с
площ

22.793 дка
в м.

„Гърльов
рът”

0001014

46
“Устойчив
о развитие

чрез
опазване и
възстанов
яване на

биоразноо
бразието в

община
Оряхово”

общ.
Орях
ово

с.
Лесков
ец и гр.
Оряхов

о

№
000277
и имот

№
704169

“Остров”
с код

BG00003
34

Решение
№ 13-

ОС/ 2010
г

47 „Изгражда
не на

деривацио
нна малка

ВЕЦ
„Надежда”

на
р.Искър

общ.
Мезд

ра

земли
щето
на с.

Зверин
о и с.

Оселна

на р.
Искър
между
кота

286.50
и кота
274.50

ЗЗ
«Искърс

ки
пролом-
Ржана» с
код BG
0001042

Решение
№ 14-

ОС/ 2010
г

48 „Изгражда
не на

въздушен
електропр
овод ВЛ 20

kV за
присъедин
яване на
МВЕЦ

Поповица
към

електропр
еносната
мрежа, с

Общ.
Рома

н

Земл.г
р.

Роман
и с.

Синъо
бърдо

0,162
дка

ЗЗ
«Карлук

ово» с
код BG
0001014

и ЗЗ
«Бебреш
» с код

BG
0000374

Решение
№ ВР-
31-ПР

/2010 от
12.10.201

0г
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дължина
2600 м.”

49 „Изгражда
не на

сграда за
комплексн

о
обществен

о
обслужван

е с
магазини

и складове
за

промишле
ни стоки и
автосалон
/магазин/ с
паркинг”

Общ.
Врац

а

Гр.Вра
ца

п.и.№
12259.6
48.36

2,500
дка

ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0000166

и ЗЗ
«Врачанс

ки
Балкан»
с код BG
0002053

Решение
№ ВР-
32-ПР

/2010 от
11.10.201

0г

50 „Изгражда
не на

защитна
дига на р.
Отоста и

охранител
ни канали
за защита

от
наводнени

я”

Общ.
козл
одуй

С.
Гложе

не

На
левия

бряг на
р.Огос
та до

същест
вуващ
вост в
района

на
с.Глож

ене

0,500
дка

ЗЗ «Река
Огоста»
с код BG
0000614

Решение
№ ВР-
33-ПР

/2010 от
27.10.201

0г

51 „Изгражда
не на

охранител
ни канали
за защита

от
наводнени

Общ.
Мизи

я

Гр.Миз
ия

В
регула
цията

на
населе
ното

място

ЗЗ «Река
Скът» с
код BG
0000508

Решение
№ ВР-
34-ПР

/2010 от
28.10.201

0г
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я,
предизвик

ани от
повърхнос
тни води и
корекцияя
на дерета

на
територия
та на гр.
Мизия”

52 „Изгражда
не на

птицефер
ма за 2000

броя
пилета”

Общ.
Мезд

ра

С.
Люти
дол

П.и. №
102032

2,249
дка

ЗЗ
«Искърс

ки
пролом-
Ржана» с
код BG
0001042

Решение
№ ВР-
35-ПР

/2010 от
29.10.201

0г

53 Подробен
устройстве

н план
/ПУП/ за

п.и. №
500200, в

м.
„Селищет
о”, земл.с.
Рогозен,

общ.
Хайредин”

, за
изграждан

е на
„Фотоволт

аична
инсталаци

я” с
мощност 2

MW”

Общ.
Хайр
един

С.
Рогозе

н

п.и. №
500200

39,20
5 дка

ЗЗ «Река
Огоста»
с код BG
0000614

и ЗЗ
«Златият
а» с код

BG
0002009

Решение
№ ВР-
21-ЕО

/2010 от
08.12.201

0г
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54 Подробен
устройстве

н план
/ПУП/ за

п.и. №
168004, в
м. „Жиев

лъг”,
земл.с.
Лесура,

общ.
Криводол,

за
изграждан

е на
„Фотоволт

аична
централа”
с мощност
2,5 MW”

Общ.
Крив
одол

С.
Лесура

п.и. №
168004

173,3
58

дка

ЗЗ
«портито

вци-
Владими
рово» с
код BG
0000517

Решение
№ ВР-
22-ЕО

/2010 от
09.12.201

0г

Общо: 16 Общо: 38 Общо:
1

Общо:
36

Общо:
0

Общо:
0

Общо: 1 Общо: 11 Общо
: 1

Общ
о: 0

Общо: 4



6. КОНТРОЛ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ

Справка № 6.1.
Процедури по глава шеста от ЗООС

Подлежи на процедура№ на
досието

съгласно
регистъра

Наименование на
инвестиционното

предложение

Внесено
уведомление за
инвестиционно

намерение

Задължителна
ОВОС

Преценяване
необходимостта от

ОВОС

Внесена информация
за преценяване на
необходимостта от

ОВОС

Внесен
доклад

за ОВОС

Забележка
(Препратено в МОСВ, друго)

1 2 3 4 5 6 7 8

№ ВР-1 от
2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

търговски
хипермаркет за

хранителни стоки с
90 паркоместа” в

гр.Мездра,
възложител: “ИП-
Тектоника” ООД,

гр.София

x - x x - -

№ ВР-2 от
2010 г.

Инв.пр.: “Автобаза
за леки автомобили
и склад за авточасти
с паркинг около 50

паркоместа” в
гр.Криводол,

възложител: Цецка
Христова Луканова

x - x x - -

№ ВР-3 от
2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

птицеферма с
капацитет 10000

бр.птици” землище

x - x x - -
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с.Люти дол,
общ.Мездра,
обл.Враца,

възложител: Михаил
Млчев Маринов ,

гр.Мездра
№ ВР-4 от

2010 г.
Инв.пр.:

“Изграждане на
въздушно

ел.отклонение 20 кV
за присъединяване
на “МВЕЦ Роман, в
землище гр.Роман,

общ.Роман,
обл.Враца, и

водопроводно
отклонение за
захранване на

“МВЕЦ Роман” в
землище гр.Роман, и

с.Хубавене,
общ.Роман,
обл.Враца,

възложител: “ВИП
ГРУП” ООД,

гр.Роман

x - x x - -

№ ВР-5 от
2010 г.

Инв.пр.:
“Интегриран

инвестиционен
проект във водния

сектор на Бяла
Слатина” в

гр.Б.Слатина,
възложител: община

Б.Слатина

x - x x - -

№ ВР-6 от
2010 г.

Инв.пр.: “Офисна
сграда” в гр.Мездра,

възложител
Владимир

x - x x - -
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Драгомиров Данков,
гр.Мездра

№ ВР-7 от
2010 г.

Инв.пр.:
“Техническа помощ

за подготовка на
интегриран

инвестиционен
проект в водния

сектор на
гр.Козлодуй” в

гр.Козлодуй,
възложител: община

Козлодуй

x - x x - -

№ ВР-8 от
2010 г.

Инв.пр.: “Концесия
за добив на скално-

облицовъчни
материали- блокове

от варовик в
находище “Голия
връх” , в землище
с.върбешница и

с.Горна Кремена,
общ.мездра,
обл.Враца,

възложител: “Алекс-
Ко-АГК” ЕООД,

гр.София

x - x x - -

№ ВР-9 от
2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

ветроенергиен парк
“Веслец” в

землищата на
с.Камено поле,

общ.Роман, с.Горна
Бешовица и
с.Цаконица,
общ.Мездра,

възложител: “ВАЕИ
Енерджи” ЕООД,

x - x x х -
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гр.Сливен
№ ВР-10
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Техническа помощ

за подготовка на
интегриран

инвестиционен
проект в водния

сектор на
гр.Криводол” в

гр.Криводол,
възложител: община

Криводол

x - x x - -

№ ВР-11
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

рибовъдно
стопанство за

есетрови риби” в
землище с.Сараево и

гр.Мизия,
общ.Мизия,
обл.Враца,

възложител:
“Аквалидер” ООД,

гр.Враца

x - x x - -

№ ВР-12
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Разкомплектоване

на МПС за части
втора употреба” в
землище гр.Враца,
възложител: “К-

Авточасти” ООД,
гр.Враца

x - x x - -

№ ВР-13
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Разкриване на

пункт за изкупуване
на черни и цветни

метали” в с.Зверино,
общ.Мездра,
обл.Враца,

x - x x - -
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възложител: ЕТ
“Дамянка- Димитър
Павлов” с.Зверино

№ ВР-14
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

силозен комплекс за
съхраняване,
изсушаване и
товарене чрез

транспортна схема
на ЖП транспорт на
зърнени култури” в

землище
гр.Криводол,
възложител:

“Нутрия България”
ООД, гр.София

x - x x - -

№ ВР-15
от 2010 г.

Инв.пр.: “Рибарник”
землище

с.Софрониево,
общ.Мизия,
обл.Враца,

възложител:
Красимир Петков

Стефанов, с.Гложене

x - x x - -

№ ВР-16
от 2010 г.

Инв.пр.: “Добив на
баластра” в

землището на
с.Ослен Криводол,

общ.Мездра,
обл.Враца,

възложител:
“Царевец” ООД,

с.Царевец

x - x х - -

№ ВР-17
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

торище с резервоар
за течен тор” в

землище

x - x - - -
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гр.Б.Слатина,
възложител: Иван
Кръстев Дочев, гр.

Б.Слатина
№ ВР-18
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на цех
за производство на

растителни масла за
хранителни цели” в

с.Бутан,
общ.Козлодуй,

възложител “Интер
Инвест” ЕООД,

гр.Силистра

x - x x - -

№ ВР-19
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

площадка за
изкупуване и

съхранение на
отпадъци от черни и

цветни метали и
сплавите им”, в

с.Зверино,
общ.Мездра,
възложител:

“Житиком Метал”
ЕООД, гр.София

x - x x - -

№ ВР-20
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

площадка за
изкупуване и

съхранение на
отпадъци от черни и

цветни метали и
сплавите им” в

с.Зверино,
общ.Мездра,
възложител:

“Житиком” ЕООД,

x - x x - -
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гр.София
№ ВР-21
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

кравеферма за 120
животни” в землище

с.Горна Кремена,
общ.Мездра,
възложител:

Николай Георгиев
Нончев, с.Горна

Кремена

x - x x - -

№ ВР-22
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на
канализация и

рехабилитация на
съществуващ

водопровод в частта
на общински път
Ракево-Баурене, в

границите на
населеното място в

с.Ракево,
преминаващи по

ул.”Г.Димитров” и
ул. “Цар Симеон І” и

изграждане на
пречиствателна

станция за
отпадъчни води на

с.Ракево,
разположена в

с.Ракево,
общ.Криводол,

възложител: община
Криводол

x - x - - -

№ ВР-23
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Техническа помощ

за подготовка на
инвестиционен

x - x - - -
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проект в сектор
“Управление на
отпадъците” на

община Козлодуй-
Изграждане на

площадка за
предварително

третиране и
оползотворяване на

битови отпадъци,
чрез разполагане на

производствена
сепарираща линия за

сортиране на
рециклируемата

фракция и
инсталация за

производство на
компост”,

възложител: община
Козлодуй

№ ВР-24
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

оранжерия за
зеленчукопроизводст

во /краставици/ по
метода хидропоника
и водоем-400 куб.м.”,

в с.Зверино,
общ.Мездра,

възложител: ЕТ
“Йордан Величков-
Влади”, гр.София

x - x x - -

№ ВР-25
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

кравеферма за 40 бр.
крави и торище с
резервоар за течен

тор” в землище

x - x x - -
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с.Бърдарски геран,
общ.Бяла Слатина,
възложител: Иван

Рашков Йозов,
с.Бърдарски геран

№ ВР-26
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

обект за комплексно
обществено

обслужване и
складова база за

промишлени стоки”
в землище гр.Враца,
възложител: Илонка

Манолова
Георгиева, гр.Враца

x - x x - -

№ ВР-27
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

свинарник с
резервоар за течен

тор,
трупосъбирателен

пенкт,
дезинфекционна

площадка и външна
ограда”, в гр.Бяла

Слатина,
възложител: Илияна
Атанасова Дикова,
гр.Бяла Слатина

x - x x - -

№ ВР-28
от 2010 г.

Инв.пр.: “Укрепване
и изграждане на
предпазна дига

срещу високи води
при моста на км

71+933 в
междугарието

Зверино-Черепиш по
2-ра главна жп

x - x - - Препратено в МОСВ по
компетентност
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линия София-
Мездра-

Г.Оряховица-Варна”
в землище с.Зверино,

общ.Мездра,
възложител: ДП

“Национална
компания

“Железопътна
инфраструктура” –

Железопътна секция
Враца, гр.Враца

№ ВР-29
от 2010 г.

Инв.пр.: “Преносни
газопроводи високо
налягане с АГРС от

ПГХ Чирен до
гр.Козлодуй и
гр.Оряхово”,

землища по трасето
от с.Чирен до

гр.Козлодуй и гр.
Оряхово,

възложител:
“Булгартрансгаз”

ЕАД, гр.София

x - x - - -

№ ВР-30
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Отглеждане на 85

бр. животни,
модернизиране на

кравеферма,
изграждане на

торище с резервоар
за течен тор”,

землище гр.Бяла
Слатина,

общ.Б.Слатина,
обл.Враца,

възложител: Игнат
Георгиев Дамянов,

x - x х
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гр.Б.Слатина
№ ВР-31
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

въздушен
електропровод ВЛ 20

кV за
присъединяване на
МВЕЦ “Поповица”

към
електропреносната
мрежа, с дължина
2600м.” землище

гр.Роман, с.Синьо
бърдо, общ.Роман,
гр.Мездра, с.Старо
село, общ.Мездра,

обл.Враца,
възложител:

“Турбоген” ООД,
гр.София

x - x x - -

№ ВР-32
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Отглеждане на 47

бр. крави,
съхранение и
сепариране на
оборски тор от

кравефермата”,
землище

с.Софрониево,
общ.Мизия,
обл.Враца,

възложител: Павко
Иванов Маринов,

с.Софрониево

x - x - - -

№ ВР-33
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Отглеждане на

крави 30 бр.”,
землище с.Лесура,

общ.Криводол,

x - x x - -
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обл.Враца,
възложител: Милчо
Дамянов Тодоров,

с.Лесура
№ ВР-34
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Разширение на
гробищен парк”,

землище гр.Роман,
общ.Роман,
обл.Враца,

възложител: Община
Роман

x - x x - -

№ ВР-35
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Отглеждане на 150

крави”, землище
с.Горна Кремена,

общ.Мездра,
обл.Враца,

възложител: Иван
Пламенов Лилов,

гр.Враца

x - x - - -

№ ВР-36
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Разкриване на

пункт за изкупуване
на отпадъци от
черни и цветни

метали”, с.Борован,
общ.Борован,

обл.Враца,
възложтел: ЕТ

“Христо Христов-
Цвети- 2008”,

с.Борован

x - x x - -

№ ВР-37
от 2010 г.

Инв.пр.: “Корекция
на река Лева в

регулационните
граници на

гр.Криводол- от км.
1+150 до км. 2+000»

x - x x - -
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гр.Криводол,
общ.Криводол,

обл.Враца,
възложител: Община

Криводол
№ ВР-38
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

стрелбище- закрит
тип за късобойно

оръжие и помощни
помещения за
тренировъчна

стрелба със спортен
характер, в землище
гр.Враца, общ.Враца,

обл.Враца,
възложител: Пламен
Николов Георгиев,

гр.Враца

х - х - - -

№ ВР-39
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

административни
/офис/ сгради,

гаражи и паркинг,
землище гр.Враца,

общ.Враца,
обл.Враца,

възложител: “Аква
Билд” ЕООД,

гр.Враца, и Даниел
Петров

Градинарски,
гр.Враца

х - х - - -

№ ВР-40
от 2010 г.

Инв.пр.: “Мандра за
преработка на

прясно мляко в
сирене, масло и

извара с капацитет
до 6 т/годишно” в

х - х - - -
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с.Царевец,
общ.Мездра,
обл.Враца,

възложител:
“Тошел-92” ЕООД,

гр.София
№ ВР-41
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на
защитна дига на
река Огоста и на

охранителни канали
за защита от
наводнения в

землището на село
Гложене, община

Козлодуй”, в
землище на
с.Гложене,

общ.Козлодуй,
обл.Враца,

възложител: Община
Козлодуй, обл.Враца

х - х х - -

№ ВР-42
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на
пречиствателна

станция за
отпадъчни води

/ПСОВ/ на с.Синьо
бърдо /с капацитет

до 600 ЕЖ/ в
землище с.Синьо

бърдо, общ.Роман,
обл.Враца,

възложител: Община
Роман, обл.Враца

х - х - - -

№ ВР-43
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на

охранителни канали
за защита от

х - х х - -
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наводнения,
предизвикани от

повърхностни води и
корекция на дере, на

територията на
гр.Мизия”, в

гр.мизия,
общ.Мизия,
обл.Враца,

възложител: Община
Мизия, обл.Враца

№ ВР-44
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на база
за отдих и риболовен
туризъм”, землище

с.Софрониево,
общ.Мизия,
обл.Враца,

възложител:
Красимир Петков

Стефанов, с.Гложене

х - х - - -

№ ВР-45
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Рибовъдство”,

землище с.Буковец,
общ.Б.Слатина,

обл.Враца,
възложител: Йото

Николаев Димитров,
гр.Враца

х - х - - -

№ ВР-46
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Разработване на

находище “Дионисо-
2” за добив на

скално-облицовъчни
материали-

варовици, с обща
площ 24,3 ха” в

землище с.Горна
Кремена,

х - х - - -
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общ.Мездра,
обл.Враца,

възложител:
“Дионисомарбле-
България” ЕООД,

гр.София
№ ВР-47
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Отглеждане на

птици и бройлери за
угояване на партида

по 10000 броя” в
землище с.Краводер,

общ.Криводол,
обл.Враца,

възложител:
Цветелин Йорданов
Писарски, гр.Враца

х - х - - -

№ ВР-48
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Изграждане на
канализационна

мрежа и
пречиствателна

станция за отпадни
води /ПСОВ/ на
с.Хайредин”, в

с.Хайредин,
общ.Хайредин,

обл.Враца,
възложител: Община
Хайредин, обл.Враца

х - х - - -

№ ВР-49
от 2010 г.

Инв.пр.: “Промени в
инвестиционно
предложение за
“Изграждане на

малка ВЕЦ “Караш”
на река Малък

Искър, в землище
с.Караш, общ.Роман,

обл.Враца, с

х - х - - -
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възложител:
“Йокрацес-2” ЕТ,

гр.Роман” , с
възложител: “МВЕЦ
Малък Искър” ООД,

гр.София
№ ВР-50
от 2010 г.

Инв.пр.:
“Доизграждане на
канализационна

мрежа и изграждане
на ПСОВ

гр.Мездра”, землище
гр.Мездра и

с.Брусен,
общ.Мездра,

обл.Враца

х - х - - -

Общо 50 - 50 32 1 1
Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6 и 7. Информацията в колони 3, 4, 5, 6 и 7 се отбелязва с “х”

Справка № 6.2.
Издадени  решения по ОВОС за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

Оценка на
качеството

Вид на решението Обжалване на
решението

Забележка
(подлежи на

КР, основание
за

прекратяване,
друго)

№ на
решението

Наименование
на

инвестиционното
предложение

Общ брой
проведени

консултации
със

заинтересувани
лица

Степени
от А до

В

Степени
Г и Д

Одобрява
осъществя-
ването на
инвести-
ционното

предложение

Не одобрява
осъщест-

вяването на
инвестици-

онното
предложение

Прекратява
процедурата

Обжалвано Отменено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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- - - - - - - - - - -
Общо - - - - - - - - - -

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Информацията в колони 4, 5 се отбелязва с брой, а в 6, 7, 8, 9, 10 се отбелязва с “х”

Справка № 6.3.

Контрол върху изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Вид на контрола Предприети мерки

Наказателни
постановления

№ на
 решението

Наименование
на обекта

Основание
за контрол

По
документи

Чрез
посещение
на място

Констативни
протоколи, бр.

Предписания,
бр.

Неизпълнени
предписания,

бр.

Съставен
и актове,

бр. Бр лв Влезли в
сила

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Решение №
14-7/ 2006 г.

изд. от
МОСВ

Хранилище за
сухо

съхраняване
на отработено
ядрено гориво

в АЕЦ- ,
възложител:

“АЕЦ
Козлодуй”

ЕАД,
гр.Козлодуй

Решение
по ОВОС

1 2 2 - - - - - -

Решение І
1-1/ 2005 г.

изд. от
МОСВ

“Енергийно
оползотворява

не на водите
на р.Искър

чрез
построяване
на 9 МВЕЦ в

руслото на
реката на

Решение
по ОВОС

1 - - - - - - - -
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територията
на община

Своге и
община

Мездра” ,
възложител:
“ВЕЦ Своге”

ООД,
гр.София

Решение І
16-9/ 2008 г.

изд. от
МОСВ

“Ремонт и
преустройство

на
съществуващ
почивен дом
“Леденика” и
построяване

на планински
вилни къщи в
имот № 005076

ЕКАТТЕ
30606,

местност
“Цървище”,

землище
с.Згориград,
общ.Враца,

възложител:
“Томеком”

ЕООД,
гр.София

Решение
по ОВОС

2 2 3 - - - - - -

Решение Вр
2-2/ 2009 г.

изд. от
РИОСВ
Враца

“Изграждане
на

ветроенергиен
парк”, в земл.
гр.Оряхово и
с. Селановци,
общ. Оряхово,
възложител:
“Калин Еко

Решение
по ОВОС

1 1 1 - - - - - -
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строй” ООД,
гр. Плевен

Общо 5 5 7 - - - - - -

Забележка: Посочва се общ брой по колони 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12.

Справка № 6.4.
Издадени решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения

Взето решение Обжалване на
решението

Забележка
(подлежи на КР,

основание за
прекратяване,

друго)

№ на
решението

Наименование на инвестиционното предложение

Да се
извършва

ОВОС

Да не се
извършва

ОВОС

Прекратява
процедурата

Обжалвано Отменено

1 2 3 4 5 6 7 8

Решение №
ВР-01-

ПР/2010г. от
22.01.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на птицеферма- до 10000 бр.
птици” в землище с.Краводер, общ.Криводол,

обл.Враца, възложител: Иван Николаев Радин,
гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца

- х - - - -

Решение №
ВР-02-

ПР/2010г. от
28.01.2010г.

Инв.пр.: “монтиране на един брой вятърен
генератор с мощност 1 МW”, в землище с.Лесковец,

общ.Оряхово, обл.Враца, възложител: Цветан
Йорданов Григоров, гр.София

- х - - - -

Решение №
ВР-03-

ПР/2010г. от
28.01.2010г.

Инв.пр.: “монтиране на един брой вятърен
генератор с мощност 1 МW”, в землище с.Горни

Вадин, общ.Оряхово, обл.Враца, възложител:
Тихомир Петков Трифовнов, гр.Плевен

- х - - - -

Решение №
ВР-04-

ПР/2010г. от
10.03.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на въздушен ел.провод 20 кV,
с дълж. 5100 м. за присъединяване на МВЕЦ

“Струпец” към електроразпределителната мрежа”,
землище с.Долна Бешовица, гр.Роман, общ.Роман,

- х - - - -
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с.Старо село, общ.Мездра, възложител: “Турбоген”
ООД, гр.София

Решение №
ВР-05-

ПР/2010г. от
11.03.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на автобаза за леки
автомобили и складза авточасти с паркинг за около

50 паркоместа” , в землище гр.Криводол,
общ.Криводол, обл.Враца, възложител: Цецка

Христова Луканова, гр.Враца

- х - - - -

Решение №
ВР-06-

ПР/2010г. от
25.03.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на офисна сграда” в
гр.Мездра, общ.Мездра, обл.Враца, възложител:

Владислав Драгомиров Данков, гр.Мездра

- х - - - -

Решение №
ВР-07-

ПР/2010г. от
31.03.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на въздушно ел.отклонение 20
кV за присъединяване на “МВЕЦ Роман, в землище

гр.Роман, общ.Роман, обл.Враца, и водопроводно
отклонение за захранване на “МВЕЦ Роман” в
землище гр.Роман, и с.Хубавене, общ.Роман,
обл.Враца, възложител: “ВИП ГРУП” ООД,

гр.Роман

- х - - - -

Решение №
ОВОС-В-1971-

П/2010г. от
18.02.2010г.

Инв.пр.: “Добив на електроенергия чрез МВЕЦ
Ратлака в р.Малък Искър, землище с.Средни рът,
общ.Роман, обл.Враца, възложител: “Гарант 90”

ЕООД, гр.Враца

- - х - - Не е представена
информация от
възложителя в

определения срок
Решение №

ОВОС-В-1977-
П/2010г. от
19.03.2010г.

Инв.пр.: “Добив на електроенергия чрез МВЕЦ
Воденицата в р.Малък Искър, землище с.Караш,

общ.Роман, обл.Враца, възложител: “Спект” ООД,
гр.София

- - х - - Не е представена
информация от
възложителя в

определения срок
Решение №

ОВОС-В-1978-
П/2010г. от
19.03.2010г.

Инв.пр.: “Добив на електроенергия чрез МВЕЦ
Скравенска в р.Малък Искър, землище с.Средни
рът, общ.Роман, обл.Враца, възложител: “Спект”

ООД, гр.София

- - х - - Не е представена
информация от
възложителя в

определения срок
Решение №

ВР-08-
ПР/2010г. от
14.04.2010г.

Инв.пр.: “Интегриран инвестиционен проект във
водния сектор на гр.Бяла Слатина който включва

изграждане и реконструкция във водоснабдителна и
канализационна инфраструктура и изграждане на
ПСОВ на гр.Б.Слатина с капацитет 17000 ЕЖ”, в
землище гр.Бяла Слатина,  възложител: община

Бяла Слатина

- х - - - -

Решение №
ВР-09-

Инв.пр.: “Изграждане на рибовъдно стопанство за
отглеждане на есетрови риби” в землище на

- х - - - -
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ПР/2010г. от
21.04.2010г.

с.Сараево, общ.Мизия, възложител: “Аквалидер”
ООД, гр.Враца

Решение №
ВР-10-

ПР/2010г. от
26.04.2010г.

Инв.пр.: “Техническа помощ за подготовка на
интегриран инвестиционен проект във водния

сектор на гр.Криводол което включва подмяна на
съществуващата водопроводна мрежа,

доизграждане на нова канализация и изграждане на
ПСОВ на гр.Криводол капацитет 6056 ЕЖ” землище

гр.Криводол,  възложител: община Криводол

- х - - - -

Решение №
ВР-11-

ПР/2010г. от
26.04.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на площадка за
разкомплектоване и временно съхраняване на

излезли от употреба МПС” в землище гр.Враца,
възложител: “К Авточасти” ООД, гр.Враца

- х - - - -

Решение №
ВР-12-

ПР/2010г. от
30.04.2010г.

Инв.пр.: “Техническа помощ за подготовка на
интегриран инвестиционен проект във водния

сектор на гр.Козлодуй което включва
реконструкция и подмяна на улични водопроводи и

изграждане на канализационна мрежа както и
доизграждане на ПСОВ на гр.Козлодуй капацитет
16000” , в гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца,

възложител: община Козлодуй

- х - - - -

Решение №
ВР-13-

ПР/2010г. от
20.05.2010г.

Инв.пр.: “Разкриване на пункт за изкупуване на
черни и цветни метали”в с.Зверино, общ.Мездра,
обл.Враца, възложител: ЕТ “Дамянка- Димитър

Павлов” с.Зверино

- х - - - -

Решение №
ВР-14-

ПР/2010г. от
03.06.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на площадка за изкупуване и
съхранение на отпадъци от черни и цветни метали и
сплавите им” в с.Зверино, общ.Мездра,  възложител:

“Житиком” ЕООД, гр.София

- х - - - -

Решение №
ВР-15-

ПР/2010г. от
03.06.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на площадка за изкупуване и
съхранение на отпадъци от черни и цветни метали и
сплавите им” в с.Зверино, общ.Мездра,  възложител:

“Житиком-Метал” ЕООД, гр.София

- х - - - -

Решение №
ВР-16-

ПР/2010г. от
14.06.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на силозен комплекс за
съхраняване, изсушаване и товарене чрез

транспортна схема на жп транспорт на зърнени
култури” в землище гр.Криводол,  възложител:

“Нутрия България” ООД, гр.София

- х - - - -

Решение № Инв.пр.: “Рибарник”, землище с.Софрониево, - х - - - -
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ВР-17-
ПР/2010г. от
18.06.2010г.

общ.Мизия, обл.Враца, възложител: Красимир
Петков Стефанов, с.Гложене

Решение №
ВР-18-

ПР/2010г. от
05.07.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на торище с резервоар за
течен тор във ферма за отглеждане на 40 бр. крави”,

в землище с.Бърдарски геран, общ.Б.Слатина,
обл.Враца, с възложител: Иван Рашков Йозов,

с.Бърдарски геран

- х - - - -

Решение №
ВР-19-

ПР/2010г. от
09.07.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на кравеферма за 120 бр.
животни”, в землище с.Горна Кремена, общ.Мездра,
обл.Враца, възложител: Николай Георгиев Нончев,

с.Горна Кремена

- х - - - -

Решение №
ВР-20-

ПР/2010г. от
09.07.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на цех за производство на
растителни масла за хранителни цели от маслодаен

слънчоглед”, с.Бутан, общ.Козлодуй, обл.Враца,

- х - - - -

Решение №
ВР-21-

ПР/2010г. от
23.07.2010г.

Инв.пр.: “Добив на баластра от остров в река
Искър”, землище с.Царевец, общ.Мездра, обл.Враца,

възложител: “Царевец” ООД, с.Царевец

- х - - - -

Решение №
ВР-22-

ПР/2010г. от
06.08.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на ветроенергиен парк
“Веслец”- 58 броя вятърни генератори с обща

мощност 150 МW и два броя подстанции”, землище
с.Камено поле, общ.Роман, с.Горна Бешовица,

с.Цаконица, общ.Мездра, обл.Враца, възложител:
“ВАЕИ Енерджи” ЕООД, гр.Сливен

х - - - - -

Решение №
ВР-23-

ПР/2010г. от
26.08.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на ферма за отглеждане на
120 бр. свине- изграждане на резервоар за течен тор,
трупосъбирателен пункт, дезинфекционна площадка

и външна ограда, със съществуваща сграда”,
гр.Б.Слатина, общ.Б.Слатина, обл.Враца,
възложител: Илияна Атанасова дикова,

гр.Б.Слатина

- х - - - -

Решение №
ВР-24-

ПР/2010г. от
27.08.2010г.

Инв.пр.: “Отглеждане на крави 30 бр.”, землище
с.Лесура, общ.Криводол, обл.Враца, възложител:

Милчо Дамянов Тодоров, с.Лесура

- х - - - -

Решение №
ВР-25-

Инв.пр.: “Изграждане на оранжерия за
зеленчукопроиз-

- х - - - -
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ПР/2010г. от
03.09.2010г.

водство /краставици/ по ходропонна технология със
собствено котелно и водоем- 400 куб.м.”, с.Зверино,
общ.Мездра, обл.Враца, възложител: ЕТ “Йордан

Величков-Влади”, гр.София
Решение №

ВР-26-
ПР/2010г. от
07.09.2010г.

Инв.пр.: “Ползване на воден обект, малки наносни
полета в тирасата на р.Малък Искър, по десния й

бряг, от моста при гр.Роман до около 5,0 км нагоре
срещу течението на реката, за изземване на наносни

отложения”, землище гр.Роман, с.Хубавене,
общ.Роман, обл.Враца, възложител: “Биолика

Енерджи” ЕООД, гр.София

- х - - - -

Решение №
ВР-27-

ПР/2010г. от
09.09.2010г.

Инв.пр.: “Разкриване на пункт за изкупуване на
отпадъци от черни и цветни метали”, с.Борован,

общ.Борован, обл.Враца, възложител: ЕТ “Христо
Христов- Цвети- 2008”, с.Борован

- х - - - -

Решение №
ВР-28-

ПР/2010г. от
24.09.2010г.

Инв.пр.: “Концесия за добив на скално облицовъчни
материали- блокове от варовик в находище “Голия

връх”, обща концесионна площ 202 дка- 20,2 ха”
землище с.Върбешница, с.Горна Кремена,

общ.Мездра, обл.Враца, възложител: “Алекс-Ко-
АГК” ЕООД, гр.София

- х - - - -

Решение №
ВР-29-

ПР/2010г. от
24.09.2010г.

Инв.пр.: “Разширение на гробищен парк”, землище
гр.Роман, общ.Роман, обл.Враца, възложител:

Община Роман

- х - - - -

Решение №
ВР-30-

ПР/2010г. от
29.09.2010г.

Инв.пр.: “Корекция на река Лева в регулационните
граници на гр.Криводол- от км. 1+150 до км. 2+000»
гр.Криводол, общ.Криводол, обл.Враца, възложител:

Община Криводол

- х - - - -

Решение №
ВР-31-

ПР/2010г. от
12.10.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на въздушен електропровод
ВЛ 20 кV за присъединяване на МВЕЦ “Поповица”
към електропреносната мрежа, с дължина 2600м.” в
землищата на гр.Роман, с.Синьо бърдо, общ.Роман,
и гр.Мездра, с.Старо село, общ.Мездра, обл.Враца,

възложител: “Турбоген” ООД, гр.София

- х - - - -

Решение №
ВР-32-

ПР/2010г. от
11.10.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на сграда за комплексно
обществено обслужване с магазини и складове за

промишлени стоки и автосалон /магазин/ с
паркинг”, в пи № 12259.648.36, местност “Гладно

- х - - - -
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поле” в землище гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца,
възложител: Илонка Манолова Георгиева, гр.Враца

Решение №
ВР-33-

ПР/2010г. от
27.10.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на защитна дига на река
Огоста и на охранителни канали за защита от

наводнения в землището на село Гложене, община
Козлодуй” землище с.Гложене, общ.Козлодуй,

обл.Враца, възложител: община Козлодуй,
обл.Враца

- х - - - -

Решение №
ВР-34-

ПР/2010г. от
28.10.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на охранителни канали за
защита от наводнения, предизвикани от

повърхностни води и корекция на дерета, на
територията на гр.Мизия” , в гр.Мизия, общ.мизия,
обл.Враца, възложител: община Мизия, обл.Враца

- х - - - -

Решение №
ВР-35-

ПР/2010г. от
29.10.2010г.

Инв.пр.: “Изграждане на птицеферма за 2000 бр.
пилета” пи № 102032, местност “Клисур”, землище
с.Люти дол, общ.Мездра, обл.Враца, възложител:

Михаил Милчев Маринов, гр.Мездра

- х - - - -

Общо 38 1 34 3 - - -
- - -

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6 и 7.

Справка № 6.5.
Издадени становища по екологична оценка на планове и програми

Вид на становището№ на становището Наименование на
плана/ програмата

Общ брой на проведени
консултации със

заинтересувани лица
Съгласува плана/

програмата
Не съгласува плана/

програмата

Забележка (обжалване,
прекратяване на

процедурата –
основания, друго)

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Общо - - - - -

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4 и 5.
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Справка № 6.6.
Издадени преценки за необходимостта от екологична оценка на планове и програми

Вид на преценката Становища, дадени от МЗ и др. специализирани органи по
искането за преценка

№ на прецен-
ката

Наименование на
плана/ програ-

мата Да се
извършва

ЕО

Да не се
извършва

ЕО

Прекратява
процедурата

Брой
поискани

становища

Брой получени
становища

Орган, издал
становището

Забележка
(Обжалване, прекратяване

на процедурата –
основания,  друго)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Решение №
ВР-01-ЕО/
2010г. от

25.03.2010г.

Подробен
устройствен план
/ЧИПУП/ - План
за регулация и

застрояване
/ПРЗ/, за

поземлен имот
/ПИ/, за

разполагане на
фотоволтаична

система и
трафопост,

възложител:
“Мар инвест-
2009” ЕООД,
гр.Б.Слатина

- x - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-02-ЕО/
2010г. от

25.03.2010г.

Подробен
устройствен план
/ЧИПУП/ - План
за регулация и

застрояване
/ПРЗ/, за

поземлен имот
/ПИ/, за

разполагане на
фотоволтаична

система и
трафопост,

възложител:

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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“Дортех” ЕООД,
гр.Б.Слатина

Решение №
ВР-03-ЕО/
2010г. от

25.03.2010г.

Подробен
устройствен план
/ЧИПУП/ - План
за регулация и

застрояване
/ПРЗ/, за

поземлен имот
/ПИ/, за

разполагане на
фотоволтаична

система и
трафопост,

възложител:
“Ива Солар 77”

ЕООД,
гр.Б.Слатина

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-04-ЕО/
2010г. от

25.03.2010г.

Подробен
устройствен план
/ЧИПУП/ - План
за регулация и

застрояване
/ПРЗ/, за

поземлен имот
/ПИ/, за

разполагане на
фотоволтаична

система и
трафопост,

възложител:
“Трейд Енерджи-

2009” ЕООД,
гр.Б.Слатина

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-05-ЕО/
2010г. от

20.04.2010г.

Подробен
устройствен план
/ПУП/ - План за

регулация и
застрояване

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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/ПРЗ/, за
поземлен имот
/ПИ/ № 001475,

землище
с.Игнатица,

общ.Мездра, за
изграждане на
фотоволтаична

електроцентрала
и трафопост,
възложител:

“Ржана Груп”
ЕООД,

с.Игнатица
Решение №
ВР-06-ЕО/
2010г. от

20.04.2010г.

Подробен
устройствен план
/ПУП/ - План за

регулация и
застрояване

/ПРЗ/, за
поземлен имот
/ПИ/ № 002703,

землище
с.Игнатица,

общ.Мездра, за
изграждане на
фотоволтаична

електроцентрала,
възложител:

“ТМПВ Груп”
ЕООД, гр.Мездра

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-07-ЕО/
2010г. от

17.05.2010г.

Подробен
устройствен план
/ПУП/ - План за

регулация и
застрояване

/ПРЗ/, за
поземлен имот

/ПИ/ №

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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12259.642.4, в
землище
гр.Враца,

общ.Враца, за
изграждане на
фотоволтаична

инсталация,
възложител:

“Силвия 7” ООД,
гр.Враца

Решение №
ВР-08-ЕО/
2010г. от

11.06.2010г.

Подробен
устройствен план
/ПУП/ - План за

регулация и
застрояване

/ПРЗ/, за
поземлен имот

/ПИ/ № 163002, в
землище с.Горно

Пещене,
общ.Враца, за
изграждане на
фотоволтаична

инсталация,
възложител:

“Ото груп” ООД,
гр.София

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-09-ЕО/
2010г. от

14.06.2010г.

Програма за
управление на
дейностите по
отпадъците на

община Оряхово
за периода 2010-

2015 г.

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-10-ЕО/
2010г. от

05.07.2010г.

Подробен
устройствен план
/ПУП/ - План за

регулация и
застрояване

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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/ПРЗ/, за
поземлени имоти
/ПИ/ № 000084 и
/ПИ/ № 000087,

землище
с.Софрониево,

общ.Мизия,
обл.Враца, за

изграждане на
фотоволтаична

електроцентрала,
възложител:

“Солар Цветкова
2010” ЕООД,
гр.Козлодуй

Решение №
ВР-11-ЕО/
2010г. от

09.07.2010г.

Подробен
устройствен план

/ПУП/-
Парцеларен план

/ПП/, на
подобект:

електропроводни
линии СрН 20 кV
и МКТП 160 КVА
20 кV за обект яз-

временно
електрозах-
ранване за
нуждите на

строителството
на МВЕЦ
“Кунино”,

находящ се в
землище

с.Кунино и
с.Радовене,
общ.Роман,
обл.Враца,

възложител:

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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“Кунино
Енерджи” АД,

гр.София
Решение №
ВР-12-ЕО/
2010г. от

09.07.2010г.

Подробен
устройствен план

/ПУП/-
Парцеларен план

/ПП/, на
подобект:

електропроводни
линии СрН 20 кV
и МКТП 160 КVА

20 кV за обект
сградоцентрала-

временно
електрозах-
ранване за
нуждите на

строителството
на МВЕЦ
“Кунино”,

находящ се в
землище
с.Кунино,

общ.Роман,
обл.Враца,

възложител:
“Кунино

Енерджи” АД,
гр.София

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-13-ЕО/
2010г. от

09.07.2010г.

Подробен
устройствен план

/ПУП/-
Парцеларен план

/ПП/, на
подобект:

електропроводна
линия 20 кV и

МТП 1х160 КVА

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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за обект бетонов
възел- временно

електрозах-
ранване за
нуждите на

строителството
на МВЕЦ
“Кунино”,

находящ се в
землище
с.Кунино,

общ.Роман,
обл.Враца,

възложител:
“Кунино

Енерджи” АД,
гр.София

Решение №
ВР-14-ЕО/
2010г. от

03.07.2010г.

Подробни
устройствени

планове /ПУП/-
Планове за
регулация и
застрояване

/ПРЗ/ за
съответните

имоти за
изграждане на
ветроенергиен

парк “Веслец” в
землище

с.Цаконица,
с.Горна

Бешовица,
общ.Мездра,

с.Камено поле,
общ.Роман,
обл.Враца,

възложител:
“ВАЕИ Енерджи”

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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ЕООД, гр.Сливен
Решение №
ВР-15-ЕО/
2010г. от

13.08.2010г.

Подробен
устройствен

планове /ПУП/-
План за

регулация и
застрояване

/ПРЗ/ за поземлен
имот №

27317.706.4,
с.Елисейна,
общ.Мездра,
обл.Враца, за

изграждане на
“Соларен парк

Елисейна”,
възложител:

“Спект” ООД,
гр.София

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-16-ЕО/
2010г. от

17.08.2010г.

Подробен
устройствен план

/ПУП/- План за
регулация и
застрояване

/ПРЗ/ за поземлен
имот /ПИ/ №

006003, землище
с.Моравица,
общ.Мездра,
обл.Враца, за

изграждане на
малка

електроцентрала
с фотоволтаични

модули с
мощност 100 кW,

възложител:
“Вега Енерджи”

ЕООД, гр.Мездра

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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Решение №
ВР-17-ЕО/
2010г. от

24.08.2010г.

Подробен
устройствен

планове /ПУП/-
План за

регулация и
застрояване

/ПРЗ/ за поземлен
имот /ПИ/ №

168003, землище
с.Лесура,

общ.Криводол,
обл.Враца, за

изграждане на
фотоволтаична

централа с
мощност 2,5 МW,

възложител:
Община

Криводол

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-18-ЕО/
2010г. от

25.08.2010г.

Подробен
устройствен план

/ПУП/- План за
регулация и
застрояване

/ПРЗ/ за поземлен
имот /ПИ/ №

531006, землище
с.Долна Кремена,

общ.Мездра,
обл.Враца, за
монтиране на

малка
електроцентрала
с фотоволтаични

модули с
мощност 100 кW,

възложител:
“ДБН 3” ЕООД,

гр.Мездра

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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Решение №
ВР-19-ЕО/
2010г. от

03.09.2010г.

Програма за
управление на
отпадъците на

община Роман за
периода 2010-

2020г.

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-20-ЕО/
2010г. от

26.10.2010 г.

Подробен
устройствен план

/ПУП/- План за
регулация и
застрояване

/ПРЗ/ за поземлен
имот /ПИ/ №

098010, местност
“Коева бабка”,

землище
с.Лиляче,

общ.Враца,
обл.Враца, за

изграждане на
“Соларен парк” с

инсталирана
мощност 3 МW”

с възложител:
“Нова Енергия
Холдинг” ООД,

гр.Враца

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Решение №
ВР-21-ЕО/
2010г. от

08.12.2010 г.

Подробен
устройствен план

/ПУП/ за
поземлен имот
/ПИ/ № 500200,

местност
“Селището”,

землище
с.Рогозен,

общ.Хайредин,
обл.Враца, за

изграждане на

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -
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“Фотоволтаична
инсталация” с
инсталирана

мощност 2 МW,
възложител:

Павлина
Георгиева

Палавурова,
гр.Пловдив

Решение №
ВР-22-ЕО/
2010г. от

09.12.2010 г.

Подробен
устройствен план

/ПУП/- План за
регулация и
застрояване

/ПРЗ/за поземлен
имот /ПИ/ №

168004, местност
“Жиев лъг”,

землище
с.Лесура,

общ.Криводол,
обл.Враца, за

изграждане на
фотоволтаична

централа с
мощност до 2,5

МW,
възложител:

Община
Криводол,
обл.Враца

- х - 1 1 РИОКОЗ Враца -

Общо - 22 - 22 22

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6 и 7.



199

Справка № 6.7.
Наблюдение и контрол при прилагането на плана/програмата

Резултати от контрола Забележка№ на стано-
вището

Наименование на
плана/ програмата

Основание за
контрол

Брой писмени произнасяния по
представена обобщена справка

Брой одобрени доклади по
наблюдение и контрол

(степен, до която мерките са взети
предвид и др.)

1 2 3 4 5 6

Становище с
изх.№ В-

312/19.02.2010 г.

План за
управление на

речните басейни
/ПУРБ/ в Дунавски

район

Чл.29, ал.2 от
Наредбата за ЕО

1 - -

Общо - - 1 - -

Забележка: Посочва се общ брой по колони 4 и 5.

 Справка № 6.8.
Постъпили преписки за произнасяне от РИОСВ

Вид преписка брой
Общ брой постъпили уведомления за инвестиционни предложения 138
Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 37

Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка на качество 2
Общ брой постъпили искания за издаване на становище по ЕО -
Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 23
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Справка 6.9

Участие в издаване на комплексни разрешителни по чл. 117 на ЗООС
№ Показател за изпълнение Брой Забележки

1. 2. 3. 4.
1 Брой оператори с издадени КР за

инсталации и дейности по
Приложение №4 ЗООС (по чл.117,
ал.1 и ал.2) (общо на територията
на съответната РИОСВ и само за
изтеклата година на територията
на съответната РИОСВ)

Общо –
13

1. „ЕКОПРОЕКТ”ООД, гр. Враца – Регионално депо
за НО за общини Враца и Мездра (т.5.4. от
Приложение №4 на ЗООС), КР №5/2004 г.;
2. НИПВМИБ”Ветбиофарм”ООД – гр. Враца –
Инсталация за производство на противовирусни
ваксини и Инсталация за производство на
антибактериални ваксини (т.4.5. от Приложение №4
на ЗООС), КР №18/2004 г.;
3.  „Стройкерамика”  АД,  гр.  Мездра –  цех Мездра –
Инсталация за производство на тухли (т.3.5. от
Приложение №4 на ЗООС), КР №70/2005 г.;
4. „Стройкерамика” АД, гр. Мездра – цех Враца –
Инсталация за производство на тухли (т.3.5. от
Приложение №4 на ЗООС), КР №71/2005 г.;
5. „Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ.Враца
– Инсталация за производство на циментов клинкер
(т. 3.1. от Приложение №4 на ЗООС), КР №75-Н1/2009
г.;
6. „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) и
обработване на черни метали чрез горещо
поцинковане (т. 2.3.”в” от Приложение №4 на ЗООС),
КР №78/2005 г.;
7. „Вратица”ООД, гр. Враца – Инсталация за
предварителна обработка и багрене на текстил (т. 6.2
от Приложение №4 на ЗООС), КР №135/2006 г.;
8. „Завод за хартия”АД, гр. Мизия – Инсталация за
производство на хартия и картон с производствен
капацитет над 20 тона дневно (т.6.1.”б” от
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Приложение №4 на ЗООС), КР №227-НО/2008 г.;
9. Община Оряхово за нова инсталация – 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), КР №249-НО/2008 г.;
10. ”СВ-ФЕНИКС”ЕООД, гр. Криводол – Инсталации
за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000
места за птици в с.Мраморен, общ. Враца (т. 6.6.”а” от
Приложение №4 на ЗООС), КР №256-НО/2008 г.;
11. „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Мизия –
Инсталации за интензивно отглеждане на птици с
повече от 40 000 места за птици (т. 6.6.”а” от
Приложение №4 на ЗООС), КР №258-НО/2008 г.;
12. „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Козлодуй
– Инсталации за интензивно отглеждане на птици с
повече от 40 000 места за птици (т. 6.6.”а” от
Приложение №4 на ЗООС), КР №259-НО/2008 г.;
13. „Агростил–2003”ЕООД, гр. Бяла Слатина –
Инсталация за трансестерификация на растителни
масла и превръщането им в биодизел (т. 4.1”б” от
Приложение №4 на ЗООС), КР №320-НО/2008 г.

2 Брой оператори с издадени КР за
инсталации и дейности извън
Приложение 4 ЗООС
(доброволни), (по чл.117, ал.3)
(общо на територията на
съответната РИОСВ и само за
изтеклата година на територията
на съответната РИОСВ)

- Наименование на операторите (съгласно
разрешителното) / Категория дейност съгласно
Приложение № 4 на ЗООС
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Справка 6.10
Контрол на комплексни разрешителни по чл.117, ал.1 и ал.2 на ЗООС

№ Показател за изпълнение Брой  Забележки
 1. 2. 3. 4.
1 Брой проверени оператори с

издадено КР (Приложение 4
ЗООС)

12 1. „Завод за хартия”АД, гр. Мизия;
2. „Агростил–2003”ЕООД, гр. Бяла Слатина;
3. „Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Мездра;
4. „Стройкерамика”АД, гр. Мездра – цех Враца;
5. „Метизи”АД, гр. Роман;
6. „СВ-Феникс”ЕООД, гр. Криводол – птицеферма в с.
Мраморен;
7. „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Мизия;
8. „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Козлодуй;
9. Община Оряхово – Регионално депо за неопасни
отпадъци;
10. „Холсим (България)”АД, с. Бели Извор,
общ.Враца;
11. „Вратица”ООД, гр. Враца;
12. „Екопроект”ООД, гр. Враца.

2 Оператори, които не спазват
издаденото КР

6 1. „Холсим(България)”АД, с. Б. Извор;
2. „Вратица”ООД, гр. Враца;
3. „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Мизия;
4. „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Козлодуй;
5. „СВ-Феникс”ЕООД, гр. Криводол;
6. Община Оряхово.

3 Спрени от експлоатация
инсталации за неспазване на КР

     - Наименования на операторите (съгласно
разрешителното)

4 Изградени / пуснати в
експлоатация нови (разширени до
достигане на капацитета по
Приложение 4) инсталации по
Приложение 4 без да е издадено
КР

     - Наименования на операторите им
(съгласно разрешителното)

5 Спрени от експлоатация
инсталации поради липса на
разрешително

    - Наименования на операторите им
(съгласно разрешителното)
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6 Инсталации с издадено КР,
изведени от експлоатация
(временно или окончателно) от
операторите им

     6 1. НИПВМИБ „Ветбиофарм”ООД, гр. Враца –
окончателно;
2. „СТРОЙКЕРАМИКА”АД, гр. Мездра – цех Враца –
временно;
3. „СТРОЙКЕРАМИКА”АД, гр. Мездра – цех Мездра
– временно;
4.  „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ”АД,  гр.  Мизия –  не е
започвала производствена дейност;
5. „АГРОСТИЛ–2003”ЕООД, гр. Бяла Слатина – нова,
досега не е пускана в действие;
6. „ХОЛСИМ(БЪЛГАРИЯ)”АД, с. Бели Извор, общ.
Враца – временно.

Справка 6.11

Оператори, които не спазват издадено комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 и ал. 2 ЗООС (от т. 2 на Справка 6.10)

Предприети мерки

№
№ на

решение
на КР

Наименован
ие на

оператора

Нарушено
условие от

КР Предписания
(брой)

Изпълнени
предписани

я
(брой)

Неизпълнени
предписания с
изтекъл срок

(брой)

Съставени
актове
(брой)

Издадени
наказателни

постановлени
я

(бр./лв.)

Наложени
принудителни

административн
и мерки
(брой)

Забележка
(Обжалване на
акта,
неизпълнение,
влизане в сила на
НП или др.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. №

135/ 2006 г.
.„Вратица”О

ОД,
гр.Враца

10.1.2.1 2 1 1 1 1/ 2000 обжалва се

2. 249 -НО/
2008 г.

ООб
щина

Оряхово

10.1.1.3.4.;
11.1.2

2 2 - - - - -

3. 256-НО/ ”СВ- 11.А.1 5 3 1 1 1/ 2000 - -
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2008 г. ФЕНИКС”Е
ООД, гр.
Криводол

4. 258-НО/
2008 г.

„Яйца и
птици”АД,
гр.Мизия,
площадка
гр.Мизия

11.3.4;
11.3.5; 13.3

5 5 - 1 1/ 2000 - обжалва се

5. 259-НО/
2008 г.

„Яйца и
птици”АД,
гр.Мизия,
площадка

гр.Козлодуй

11.3.4.1;
11.3.4.2;13.3

3 3 - - - - -

6. 75-Н1/2009
г.

„Холсим(Бъ
лгария)”АД

10.1.4.2;
10.3.4.2;
11.1.2

4 3 - - - - -

Справка 6.12
Контрол на комплексни разрешителни по чл.117, ал. 3 на ЗООС

№ Показател за изпълнение Брой Забележки
1. 2. 3. 4.
1 Брой извършени проверки на притежатели на

доброволни комплексни разрешителни;
        - Наименования на

операторите (съгласно
разрешителното)

2 Оператори, които не спазват издаденото КР        - Наименования на
операторите (съгласно
разрешителното)

3 Спрени от експлоатация инсталации за неспазване
на КР

       - Наименования на
операторите (съгласно
разрешителното)

4 Инсталации с издадено КР, изведени от
експлоатация (временно или окончателно) от
операторите им

       - Наименования на
операторите (съгласно
разрешителното)
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Справка 6.13

Оператори, които не спазват издадено комплексно разрешително по чл. 117, ал. 3 ЗООС (от т. 2 на Справка 6.12)

Предприети мерки

№
№ на

решение
на КР

Наименован
ие на

оператора

Нарушено
условие от

КР Предписания
(брой)

Изпълнени
предписани

я
(брой)

Неизпълнени
предписания с
изтекъл срок

(брой)
Съставени

актове
(брой)

Издадени
наказателни

постановлени
я

(бр./лв.)

Наложени
принудителни

административн
и мерки
(брой)

Забележка
(Обжалване на

акта,
неизпълнение,

влизане в сила на
НП или др.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
   -     -      -       -      -       -     -       -       -        -

Справка 6.14

Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда

№ Показател за изпълнение Брой Забележки
1. 2. 3. 4.
1. Брой проверени промишлени

източници, съгласно годишния
график, спрямо общия брой на
територията на РИОСВ- Враца

26
1. “Симекс”ЕООД, гр. Криводол с предмет на дейност-
производство на лентови транспортьори и
обезпрашителни съоражения;
2.  “Враца-Старт”АД, гр. Враца с предмет на дейност-
производство на метални отливки;
3. ЕТ“КАМ- Н. Стойков”, гр.Враца с предмет на
дейност- производство на корпусна мебел;
4. “Беана- Враца”ООД, гр. Враца с предмет на дейност-
производство на безалкохолни напитки;
5. “Хидком”АД, гр. Оряхово с предмет на дейност–
производство на хидравлични крикове и елементи за
строителството;
6. “Агротехчаст”АД, гр. Оряхово с предмет на дейност-
производство на контейнери и резервни части за селското
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стопанство;
7. “Людал” ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра с предмет на
дейност- производство на без азбес-тови фрикционни
изделия за автомобили;
8.“Марколана”ООД, с. Зверино, общ. Мездра с предмет
на дейност- производство на суров вълнен плат;
9. “Скът- Мизия”АД, гр. Мизия с предмет на дейност-
съхранение и преработка на зърнени храни;
10. “Лана Мел”ООД, гр. Враца- мелница                гр.
Мездра с предмет на дейност- производство на
пшеничени брашна;
11. “Братя Томови”ЕООД, гр. Враца- дърводелска
работилница с. Люти дол, общ. Мездра с предмет на
дейност- производство на дървени палета и каси;
12. “М и М”ЕООД, гр. Мездра- мелница                   гр.
Криводол с предмет на дейност- производство на брашна
и трици;
13. Инкомс ЕСТ “Милин камък”АД, гр. Враца с
предмет на дейност- производство нa далекосъобщителна
техника, дограма и сглобяеми къщи;
14. “Булнед”ЕООД, гр. Враца с предмет на дейност-
обработка на скално-облицовъчни материали;
15. “Вето Маркет”ЕООД, гр. Враца с предмет на
дейност- производство нa мебели и интериорни врати от
готови дървени плоскости;
16. “Белпред”АД, гр. Бяла Слатина с предмет на
дейност- памукопредене;
17. “Строител-Криводол1”ЕООД, гр. Криводол с
предмет на дейност- производство на бетон и бетонови
изделия;
18. “ЗММ- Враца1”АД, гр. Враца с предмет на дейност-
производство на металорежещи машини;
19. Пивоварна “Леденика и ММ1”-производствена база
гр. Мездра към “БГ- Дринкс”ЕООД, гр. Варна с
предмет на дейност- производство на пиво;
20. “Ню Текс1”АД, гр. Мездра с предмет на дейност-
производство на текстилни изделия;
21. “Центромет1”АД, гр. Враца с предмет на дейност-
производство на метални изделия чрез центробежно
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леене;
22. “Булгартрансгаз1”ЕАД, ОРЗПГХ- с. Чирен, общ.
Враца с предмет на дейност- транспорт и съхранение на
природен газ;
23. “Хидратен цех1”- гара Черепиш към
“Вархим”ЕООД, гр. Мездра с предмет на дейност-
производство на хидратна вар;
24. “Вега Стар1”ЕООД, гр. Бяла Слатина с предмет на
дейност- производство на зеленчукови консерви;
25. “Гарант1”АД, гр. Бяла Слатина с предмет на
дейност- производство на хидравлични елементи;
26. “Хемус- М1”АД, гр. Мездра с предмет на дейност-
добив и обработка на скалнообли-цовъчни материали;

2. Брой проверени промишлени
източници по жалби 1

1. МВЕЦ “Калето” гр. Мездра към “Инертстрой
Калето”АД, гр. Мездра с предмет на дейност-
производство на ел. енергия. Извършено измерване на
промишлен шум по сигнал. Не са констатирани
наднормени нива на промишлен шум излъчван в околната
среда.

3. Брой промишлени източници,
отговарящи на нормативни
изисквания, спрямо общия брой
проверени през годината (общ брой
по т. 1 и т. 2)

27
1. “Симекс”ЕООД, гр. Криводол;
2. “Враца-Старт”АД, гр. Враца;
3. ЕТ“КАМ- Н. Стойков”, гр.Враца;
4. “Беана- Враца”ООД, гр. Враца;
5. “Хидком”АД, гр. Оряхово;
6. “Агротехчаст”АД, гр. Оряхово;
7. “Людал” ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра;
8.“Марколана”ООД, с. Зверино, общ. Мездра;
9. “Скът- Мизия”АД, гр. Мизия;
10. “Лана Мел”ООД, гр. Враца- мелница                 гр.
Мездра;
11. “Братя Томови”ЕООД, гр. Враца- дърводелска
работилница с. Люти дол, общ. Мездра;
12. “М и М”ЕООД, гр. Мездра- мелница                   гр.
Криводол;
13. Инкомс ЕСТ “Милин камък”АД,   гр. Враца;
14. “Булнед”ЕООД, гр. Враца;
15. “Вето Маркет”ЕООД, гр. Враца;
16. “Белпред”АД, гр. Бяла Слатина;
17. МВЕЦ “Калето” гр. Мездра към “Инертстрой
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Калето”АД, гр. Мездра
18. “Строител-Криводол1”ЕООД, гр. Криводол;
19. “ЗММ- Враца1”АД, гр. Враца;
20. Пивоварна “Леденика и ММ1”-производствена база
гр. Мездра към “БГ- Дринкс”ЕООД, гр. Варна;
21. “Ню Текс1”АД, гр. Мездра;
22. “Центромет1”АД, гр. Враца;
23. “Булгартрансгаз1”ЕАД, ОРЗПГХ- с. Чирен, общ.
Враца;
24. “Хидратен цех1”- гара Черепиш към
“Вархим”ЕООД, гр. Мездра;
25. “Вега Стар1”ЕООД, гр. Бяла Слатина;
26. “Гарант1”АД, гр. Бяла Слатина;
27. “Хемус- М1”АД, гр. Мездра;

4. Брой дадени предписания - -
5. Брой изпълнени предписания - -

6. Брой неизпълнени предписания с
изтекъл срок

- -

7. Брой съставени актове - -
8. Издадени наказателни

постановления (брой/лв.)
- -

9. Наложени принудителни
административни мерки

- -
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Справка 6.15
Оператори, които не изпълняват изискванията на ЗОПОЕЩ

Предприети мерки

№

Наименов
ание на

оператор
а

Констативен
протокол на

РИОСВ
(№/дата)

Неизпълнени
задължения на
оператора по

ЗОПОЕЩ
(описание на

задължението)

Предписан
ия

(брой)

Изпълнени
предписани

я
(брой)

Неизпълнени
предписания с
изтекъл срок

(брой)
Съставени

актове
(брой)

Издадени
наказателни

постановлени
я

(бр./лв.)

Наложени
принудителни

административн
и мерки
(брой)

Забележка
(Обжалване на

акта,
неизпълнение,

влизане в сила на
акта или др.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
     -        -          -       -         -         -      -         -           - -

Справка 6.16
Издадени заповеди за прилагане на превантивни мерки, за прилагане на оздравителни мерки и заповеди за отказ за прилагане на оздравителни мерки,
съгласно ЗОПОЕЩ

№ № на акта/
дата/

основание за
издаване

Наименование
на оператора

Заявител на
процедурата*

Брой проведени
консултации
с оператора/

с
обществеността

Изготвяне на
доклад за

определяне
на

оздравителн
и мерки
(да/не)

Забележка
(Обжалване на

акта,
неизпълнение

или др.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- - - - - -

Забележка: * Заявител на процедурата - отговорен оператор/ компетентен орган/ представител на обществеността
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Справка 6.17

Предложения на РИОСВ до министъра на околната среда и водите за предприемане на превантивни или оздравителни мерки по ЗОПОЕЩ

№ Предложение на РИОСВ
(писмо изх. №/дата/

основание за издаване)

Наименование на
оператора

(ако е известен)

Констативен
протокол
(№/дата)

1. 2. 3. 4.
- - -

 Справка 6.18

Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети.
№ Програма за

отстраняване на
минали екологични

щети за приватизирано
дружество

Наименование
на обекта /№

Брой изготвени
становища по

отчети за
изпълнение на

програми за
отстраняване на

минали щети

Брой проверки/
Констативни
протоколи от

проверката на
обекта

(№/дата)

Участие в
Държавна

приемателна
комисия

Дата/ Заповед на
ДНСК (№/дата)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
- - - - -
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Справка 6.19
Контрол на обекти, осъществяващи дейности с химикали в обхвата на ЗЗВВХВС

Предприети меркиБрой проверки
Дадени

предписания със
срок на

изпълнение през
докладваната

година

Съста
вени
актов

е

Издадени наказателни
постановления

Влезли в
сила

№ Наименованиие на
обекта

R
E

A
C

H

Д
ет

ер
ге

нт
и

PIC  POPs

общо Неизпъл
нени,
бр.

брой брой лв.

брой лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. „АЕЦ Козлодуй1”

ЕАД
1

2. ТП “Хименерго1”
гр.Враца

1

3. “Месер България”
ЕООД гр.Враца

1

4. “Вратица1” - АД
гр.Враца

1

5.
“Широкопечатен

текстил” - АД
гр.Враца

1

6.

ЕТ “М-
Инженеринг”

Емилия Маркова
гр.Враца

1

7. “Свежест” - ООД
гр.Враца

2

8.
“Нафтекс

Петрол1” ЕООД
гр.Враца

1

9. “Булгартрансгаз1” 1



212

ЕАД
Район Чирен

10. “Гарант1” АД
гр.Бяла Слатина

1

11.
Находище за нефт

и газ –
с.Селановци

1

12. Взривен склад
Върбешница

2

13. Взривен склад
Черепиш

1

14. Взривен склад
Монастирище

2

15. Никас ООД
Взривен склад

3

16. Взривен склад
Мътница

2

17. “Метизи1” –АД
гр.Роман

2

18. “Центромет1” АД 1

19. „Вархим1” ЕООД
с.Черепиш

1

По разпореждане на Окръжна прокуратура гр.  Враца,  съвместно с РСЗР гр.  Враца,  Дирекция “ИТ”  и РИОКОЗ гр.  Враца бяха
извършени проверки на 11 фирми използващи опасни химични вещества или препарати за растителна защита. За резултатите от проверката е
уведомена прокуратурата.

В изпълнение на заповед №215/10.05.2010г.,на Областен управител на Област Враца, съвмество с Дирекция “Гражданска защита”,
РИОКОЗ и Областна администрация са извършени проверки на 10 склада за пестициди с изтекъл срок на годност и 10 фирми произвеждащи
и/или използващи опасни химични вещества. На територията на РИОСВ – Враца се съхраняващи около 350 тона пестициди с изтекъл срок на
годност и 60бр. Б-Б кубове с пестициди с неустановен състав.
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Справка 6.20

Предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал, на които е издадено разрешително по чл.104 от ЗООС

Предприети мерки

Дадени
предписания със

срок на изпълнение
през докладваната

година

Съста
вени

актове

Издадени наказателни
постановления

Влезли в
сила

№ Наименован
иие на
обекта

Информа
ция по
чл.116а

от ЗООС,
предоста
вена на

засегната
та

обществе
ност

Брой
отработен
и часове

за
подготовк

а и
провежда

не на
проверкат

а

Наличие на
общински

план за
защита при
бедствия и

аварии

брой неизпълн
ени

брой брой лв.

брой лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Булгартранзг

аз ЕАД -
“Подземно

газово
хранилище

“Чирен”

Да 200 да 0 0 0 0 0 0 0

2 Камибо
ЕООД ТП
Хименерго

да 120 да 4 0 0 0 0 0 0

3 “АЕЦ
Козлодуй”
EАД гр.
Козлодуй

да 200 да 0 0 0 0 0 0 0

4 “Никас”
ООД

да 140 да 1 0 0 0 0 0 0
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Справка 6.21

Предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал, на които е издадено разрешително по чл.104 от ЗООС

Предприети мерки

Дадени предписания
със срок на изпълнение

през докладваната
година

Съставени
актове

Издадени наказателни
постановления

Влезли в
сила

№ Наименование на
обекта

Брой отработени
часове за

подготовка и
провеждане на

проверката

брой неизпълне
ни

брой брой лв.

брой лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Нафтекс петрол

ЕООД – Петролна
база Враца

140 4 0 0 0 0 0 0

2 ЕТ “Талвег – Цветан
Цветков”

80 2 0 0 0 0 0 0
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КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ:

Справка 7.1:

Осъществен контрол по : Предприети мерки
Дадени
предписани
я

Издадени Наказателни постановления

Обжалвани НП

потвърде
ни

отменени

№
  п

о 
ре

д

Наименование на
обекта,
населено място,
община

въ
зд

ух

во
ди

от
па

дъ
ци

Е
ко

ло
ги

чн
а 

от
го

во
рн

ос
т

О
В

О
С

хи
м

ик
ал

и

би
ор

аз
но

об
ра

зи
е

П
од

зе
м

ни
 б

ог
ат

ст
ва

по
чв

и

ш
ум

Бр
ой

 п
ро

ве
рк

и брой неиз
пъл
нени

Състав
ени
актове

бр
ой

ле
ва

бр лв

 Бр.  Лв.    Бр.   Лв.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
1 “Холсим(Българи

я)” АД, с. Б.
Извор, общ.Враца

х х х х х х х 3 4 0 1 1 Едно
крат
на
санк
ция -
35 лв

2 “Вратица-
Враца”АД,
гр.Враца

x  x  x x   x x 3 2 1 1 1 2000 1 2000 Няма решение

3 Птицеферма,
СВ”Феникс”
ЕООД,
с.Мраморен

x  x  x x   x   2 5 1 1 1 2000

4 “Центромет”АД
,гр. Враца

  x  x x x  2

5 “Ивагус”, кланица
и цех за

х x x  x   1
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месопреработка,
гр.Враца

6 “Лалов и Вачев”
ЕООД-цех за
месопреработка-
Враца

х x x  1

7 НИПВМИБ
“Ветбиофарм”
ООД

x  x  x   x x 0

8 Регионално депо
за ТБО Враца –
Мездра

x  x  x   x   4

9

„Млечен Рай – 2”
ООД, гр.Враца,
мандра

х x x  7 2 2 2 2 Акт
2000
лв и
месе
чна
санк
ция
1833
лв

10 “ВРЗ Вола” АД-
Враца

х x x x   2

11 „ЗММ-Враца” АД-
Враца

х x x x х 2

12 “Стройкерамика”
АД, гр.Мездра-цех
Враца

x  x  x х  x x 1

13 “Булгартрансгаз”
ЕАД, с. Чирен,
общ.Враца

x  x  x x х 2

14 “Нафтекс
Петрол”ЕООД
(петролна база-
Враца)

x  1

15 “ВиК” ООД, гр.
Враца – градска
канализация и

 x  x  4 2 2 2 Акт
600
лв

2 600

27 53

1

1

100

ня
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ГПСОВ –
гр.Враца,
общ.Враца

и
едно
крат
на
санк
ция
27 53
8 лв

8 лв ма
ре
ше
ние

16 Реконструкция на
почивна база-
Леденика

 х  х х  1

17 „Камибо” ЕООД
ТП Хименерго
гр.Враца

x  x  x x  2 1 1 1 1 7000

18 „Никас” ООД
с.Лиляче

 x*  3

19 Взривен склад –
 м. Мътница

x
**

 2

20 Взривен склад –
с. Върбешница

x
**

 2

21 “Хемус М” АД, гр.
Мездра,
общ.Мездра

  x  x х x x 1

22 “Ню текс”АД-
гр.Мездра,
общ.Мездра

x  x  x х 2

23 “Булбрю БГ”
ЕООД -гр.Мездра

x  x  x х 1

24 “Стройкерамика”
АД, гр.Мездра-цех
Мездра

x  x  x х  x x 2

25 ЕТ“Талвег –
Цветан Цветков”–
склад за взривни
материали в
Черепиш

 x*  3

26 Хидратен цех-гара x x x х  x x 3 1 1 1 92 лв
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Черепиш към
“Вархим” ЕООД,
гр.Мездра

месе
чна
санк
ция

27 “Вега Стар”
ЕООД-гр.Бяла
Слатина

x  x  x х 3 1 1 463.8
0 лв
месе
чна
санк
ция

28 “Гарант”АД-гр.
Бяла Слатина

x  x  x х 1

29 “Инсталация
Биодизел” в
гр.Бяла Слатина
на “Агростил-
2003” ЕООД,
гр.Б.Слатина

x  x  x    x x 1

30 РДНО-гр.Оряхово    x x    x x 3 2
31 “ПДНГ” ЕАД,

гр.Плевен –
сондаж край
с.Селановци,
общ.Оряхово

 x  x х х  1

32 “Яйца и птици-
Мизия”-база
Козлодуй
гр.Козлодуй

x  x  x    x   2 4

33 “Атоменергоремон
тЕАД, гр.Козлодуй

x  x  x   1

34 Хранилище за
сухо съхраняване
на отработено
ядрено гориво в
АЕЦ-Козлодуй

 х  2

35 “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД, гр.Козлодуй

x  x  x x   х   2

36 ”Хаджийски и х х х  2
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фамилия” ООД -
мандра,
с.Градешница,
общ.Криводол

37 “Строител
Криводол” ЕООД

 х х х 1

38 „Феникс Груп”
ЕООД –
с.Краводер

х х х х  2 1 1 1 1 2000 1 2000

39 “Метизи”АД,
гр.Роман

х х х х х х 2 4

40 „Завод за
хартия”АД-
гр.Мизия

х х х х х 2

41 “Яйца и птици”-
гр.Мизия

x  x  x    x   2 5 1 1 1 2000 1 2000 Няма решение

42 “ДАЛ” ООД-
гр.Мизия

x  x  x  0

43 “Монолит” АД –
склад за взривни
материали в
с.Манастирище

x
**

2

В утвърдения „План за контролна дейност” за 2010г  фирмите с Комплексни разрешителни бяха включени в таблицата за комплексни проверки и поради тази причина
фигурират в горната таблица. В плана за 2011г същите са извадени от таблицата за комплексни проверки и ще се отчитат занапред в раздела за КР.

x **  Проверки на складове за взривни материали по график на ОД „Полиция”
x*    Проверки по чл.104 от ЗООС, включващи представители на други институции
Тези проверки също са извадени от таблицата за комплексни проверки за 2011г

От предвидените за комплексни проверки фирми през 2010г не са проверени 2 бр. обекта, поради преустановена производствена дейност



8. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПРИНУДИТЕЛНИ  АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Справка 8.1

Издадени НП Обжалвани НП ПАМ

глоби Имуще
ствени
санкци
и

глоби Имуществени санкции

Събрани
суми от
наложени
НП

Бр
ой

из
да

де
ни

Обжалвани

И
зп

ъл
не

ни
–

Н
еи

зп
ъ

лн
ен

и
– 

бр
.

Предадени НП
на НАП

Влезли
в сила

отменени Влезли в
сила

отменени
глоби Им.

санкц
ии

закони

Б
ро

й 
съ

ст
ав

ен
и 

ак
то

ве

   
Бр

ой
 п

ре
кр

ат
ен

и 
ак

то
ве

Бр
.

Л
в.

Бр
.

Л
в.

бр Л
в. бр лв бр лв

бр Л
в. бр лв бр лв

О
т 

гл
об

и

О
т 

им
.

са
нк

ци
и

бр
ой

В
ле

зл
и 

в 
си

ла

от
м

ен
ен

и

бр лв бр л
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3
1

ЗООС 2
3
б
р

- 17
бр

15
10
0
лв

6
бр

12
00
0

6
б
р

63
00

4
бр
.

24
00

- - 2
б
р

40
00

1
бр

200
0

- - 450
0
лв.

- 3
бр. 1А

1 0 3  0 7
бр

470
0

2  4
0
0
0

Комплексни
разрешителн
и

-  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -

Разрешителн
о по чл. 104
на ЗООС

-  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -- -  -

ЗЧАВ  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -
Закон за
водите

-  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -

ЗУО 1 1 10 70 1 70 2 34 - - - - - - - - - - 100 - 6 260 1 7
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5
б
р

бр 00 бр 00 б
р

00 0
лв

бр 0 0
0
0

Закон за
почвите

-  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -

Закон за
подземните
богатства

1
б
р

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -

ЗБР -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -
ЗЛР 1

б
р

-  1
бр

30
0
лв

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 1
бр

300
лв

-  -

Закон за
ГМО

-  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  - - - -  - -  -

ЗЗТ 1
б
р

-  1
бр

10
00
лв

- 1б
р

100
0

ЗОПОЕЩ -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -
ЗЗВВХВС -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -
ЗЗШОС -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -
Други  (да се
изпише по
кой закон)

-  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  -

Общо 4
1
б
р

1
б
р

29
бр

23
40
0
лв

7
бр

19
00
0

8б
р

97
00

4б
р

24
00

- - 2
б
р

40
00

1
бр

200
0

- - 550
0
лв.

- 3 бр 1А 1 0 3  0 15
бр

860
0

3б
р

1
1
0
0
0

· * Причините за неизпълнените ПАМ да бъдат изписани под таблицата
· При административно обжалване на ПАМ, да бъде отбелязано: напр: Ако общият  брой обжалжани ПАМ е 3; 2 по съдебен ред и 1 по

административен, в таблицата се записват на отделни редове и се отбелязва с индекс А адм. обжалване ( примера е с червено в таблицата)
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Наложени санкции по чл. 69 от ЗООС
Справка 8.2

Издадени наказателни постановления за
налагане на санкции

Издадени заповеди за промяна на
наложени санкции- брой

НП в съдебна процедура Предадени на
НАП

Получени
суми от
наложени
санкции

потвърдени отменениот
директора
на РИОСВ

от министъра
на околната
среда и водите

общ
брой

Сума отмя
на

намаля
ване

спиран
е

възобн
овяван
е

брой сума
брой сума брой сум

а

брой сум
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Въздух 1бр. - 1бр. 35 лв. - 1 бр. - 0бр. - - - - - - 1бр. 198
8,88

35 лв.

Води 9 бр. 1бр. 10 бр. 30555,9
0 лв.

4бр.  - 2бр. 0бр. 1 бр. 27538
лв.

- - - - 4бр. 256
89,4
5

2169,54лв.

Почви - - - - - - - - - - - - - - - - -
Миризм
и

- - - - - - - - - - - - - - - - -

общо 10 бр. 1бр. 11бр. 30590,9
0 лв.

4бр. 1бр. 2 бр. 0бр. 1бр. 27538
лв.

- - - - 5бр. 276
78,3
3

2204,54



Справка 8.3

Жалби и сигнали

Предприети  меркиВид Общо Основа-
телни

Неоснова-
телни Предписание,

бр.
Съставени
актове, бр.

НП, бр.,
лв.

Санкция,
бр.,лв.

Други

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Жалби 48 бр. 18 бр. 17 бр. 9 бр.  2 бр.  2 бр,

800лв
       - 13бр.ж. по

компетентн
ост;

Сигнали 67 бр. 43 бр. 20 бр. 22 бр.  9 бр. 9 бр./
10800
лв.

       - 4бр.с. по
компетентн
ост

Общо 115 бр. 61 бр. 37 бр. 31 бр. 11 бр. 11бр./
11600
лв

       - -
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9.  ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО

Справка 9.1.

Информация относно изпълнение на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (разработена програма за опазване на околната среда)
Община Разработена

( година)
Период на действие

(от-до)
Брой

изпълнени
мерки по
плановете

и
програмите

Не е
разработена

1. 2. 3. 4. 5.
Борован м.05.2005г. 2005-2010 7

Бяла Слатина м.06.2004г. 2004-2010 11
Враца м.10.1998г.

актуализирана 2003г
2003-2010 20

Козлодуй м.05.2004г. 2004-2010 17
Криводол м.06.2005г. 2005-2015 9

Мездра м.07.2003г. 2003-2010 9
Мизия 2007г. 2007-2013 7

Оряхово м.12.2003г. 2003-2010 7
Роман м.07.2001г. 2001-2011 9

Хайредин м.03.2005г. 2005- 2010 6

Справка 9.2.
Информация относно стратегии, планове и програми, които се изпълняват в областта на опазване на околната среда

Община Наименование на
документа

Приет
(година)

Период на
действие(от-

до)

Брой
изпълнени
мерки по
плановете

и
програмите

1. 2. 3. 4. 5.
Борован Общински план за 2007 2006-2013



225

развитие
Бяла Слатина Общински план за

развитие
2007 2007-2013

Враца Общински план за
развитие

2006 2006-2013

Козлодуй Общински план за
развитие

2007 2007-2013

Криводол Общински план за
развитие

2007 2007-2013

Мездра Общински план за
развитие

2007 2007-2013

Мизия Общински план за
развитие

2007 2007-2013

Оряхово Общински план за
развитие

2007 2007-2013

Роман Общински план за
развитие

2007 2007-2013

Хайредин Общински план за
развитие

2007 2007-2013

Мездра Програма за развитие на
туризма в общината

2008 2008-2011

Козлодуй Програма за развитие на
туризма в общината

2008 2008-2011

Враца Общинска програма за
оценка и управление на
качеството на
атмосферния въздух

Не е утвърдена от
ОбС - Враца

2010-2016
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 Справка 9.3.

Информация за изпълнявани проекти/ обекти с екологично значение
Наименование на
проекта

Кратка
характеристика

Източници на
финансиране

Стойност на
проекта

Етап на развитие

1. 2. 3. 4. 5.
Пречиствателна станция
за отпадъчни води на гр.

Козлодуй, обл. Враца

Изграждане на
ГПСОВ

ПУДООС и
Държавен

бюджет

9 117 651 лв Обекта е
изграден в груб

строеж. В
момента е
замразен.

Канализация по улици
“Хр. Ботев” и “Радецки”

от бл. 32 до
пристанището в гр.

Козлодуй, обл. Враца

Изграждане
канализация

ПУДООС и
Държавен

бюджет

4 468 410 лв Завършен
канализационен
коректор.Предст
ои подписване на

акт 15
“Техническа помощ за

подобряване и развитие
на ефективна

инфраструктора на
околната среда на
територията на гр.

Мизия, обл. Враца” –
включва изграждане на

канализационна мрежа и
ПСОВ

ОП „Околна
среда”

676 997 лв В процес на
изпълнение

“Подмяна на
съществуваща

водопроводна мрежа,
изграждане на нова

канализационна мрежа и
възстановяване на

пътната настилка в с.
Крушовица, общ. Мизия-

етап І-Ново село,
включва гл. кл.1, гл. кл.2
и гл. кл.1 “Старо село” и

“Подмяна на

Подмяна
водопроводна
инсталация

Програма за
развитие на

селските
райони 2007-

2013г

5 641 318 лв В процес на
изпълнение
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съществуваща
водопроводна мрежа,
изграждане на нова

канализационна мрежа и
възстановяване на

пътната настилка в с.
Крушовица, общ. Мизия-

етап ІІ- Старо село,
включва гл. кл. ІІ с

второстепенни
клонове/водопроводна

мрежа/ 1, кл.2, кл.3, кл.4,
кл.5, кл.6

“Ремонт на ул. “Цанко
Церковски”, свързваща
обособена бизнес зона за

зърнопреработване с
международен път ІІ-15

Мизия-Оряхово-
Фериботен комплекс на
ГКПП Оряхово-Бекет” –

част ВиК

Подмяна
водопроводна
инсталация и
изграждане

канализация

Програма
трансгранично
сътрудничество

Румъния-
България

1 440 000 евро В процес на
изпълнение

“Техническа помощ за
подготовка на

инвестиционен проект за
изграждане на

канализация и ПСОВ на
с. Хайредин”

Кохезионен
фонд  и

Държавен
бюджет

343 660 лв В процес на
изпълнение

“Техническа помощ за
подготовка на

интегриран
инвестиционен проект

във водния сектор на гр.
Бяла Слатина” към

Оперативна програма
“Околна среда 2007-

2013”

ОП „Околна
среда”

В процес на
изпълнение

“Интегриран проект за
воден цикъл на гр.

Реконструкция
на ВиК

Кохезионен
фонд  на ЕС

136 373 288 лв Одобрен работен
проект
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Враца” мрежата и
ГПСОВ

Реконструкция
водопроводна мрежа

с.Нивянин, общ.Борован

Подмяна
водопроводни

тръби

ПУДООС 880 000 лв Въведен в
експлоатация

Инвестиционен проект
”Закриване на
съществуващо общинско
депо за битови отпадъци
на гр.Роман в м.”Вълчов
дол”

Техническа
помощ за

изготвяне на
работен проект

Инвестиционен проект
„Подобряване на
инфраструктурата за
управление на
отпадъците в Община
Бяла Слатина” за обект
„Инсталация за
преработка и
компостиране на
биоразградимата част от
ТБО на община Бяла
Слатина”

Техническа
помощ за

изготвяне на
работен проект

Инвестиционен проект
„Сепарация за
преработка на ТБО на
община Бяла Слатина -
имот № 194002 в
землището на град Бяла
Слатина”

Техническа
помощ за

изготвяне на
работен проект

Инвестиционен проект
”Управление на

отпадъците на община
Козлодуй - закриване на
съществуващо сметище

Техническа
помощ за

изготвяне на
работен проект
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за твърди битови
отпадъци на гр.

Козлодуй”

“ Изготвяне на работен
проект и документация
за: І. Реконструкция на
улична водопроводна

мрежа, рехабилитация на
съоръженията и

изграждане на нова
водопроводна мрежа с

довеждащи
канализационни

колектори и
пречиствателна станция

в гр. Оряхово
ІІ. Реконструкция на
улична водопроводна

мрежа, рехабилитация на
съоръженията и

изграждане на нова
водопроводна мрежа с

довеждащи
канализационни

колектори и
пречиствателна станция

в общ. Оряхово”

ОП “Околна
среда 2007-

2013г.”

3 524 462 лв. Обекта е в
процес на

проектиране

“Изграждане и
укрепване на

инфраструктора за
предотвратяване на

наводнения и заливания
на територии на

населени места в общ.
Оряхово, обл. Враца”

Ремонт на
отводнителни

канали в с.
Галово и

почистване и
корекция на р.

Лесковска

ОП
“Регионално

развитие 2007-
2013г.”

1 010 399,99
лв.

В процес на
разглеждане

“Укрепване свлачище Осушаване на МРРБ 7 200 000 лв.
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кв. “Изток”, гр. Оряхово-
ІІ-ри етап”

района на
свлачището в

източната зона
на гр. Оряхово

“Реконструкция на
главни клонове във

водоснабдителни зони
“А” и “Б”, гр. Оряхово”

Подменен
етернитов

водопровод е
полиетиленов

МРРБ 757 771,97 лв. изпълнен

Канализация зона Юг:
“Отвеждащ колектор на

канализация Ромски
квартал-зона Юг, гр.

Оряхово”

Отвеждащ
колектор за

дъждовни води

ПУДООС,
общински

бюджет

Преустановино
финансиране

10. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ, ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО
СЪЗНАНИЕ, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Справка 10.1

Информация за дейности за повишаване на общественото съзнание и  култура в областта на опазване на околната среда и участие на обществеността в процеса
на вземане на решения

Вид проведена дейност Брой/тема

Посетители в информационния център на РИОСВ 60
Посетители на Интернет-страницата на РИОСВ 11,931 уникални

66,190 общи
Брой проведени консултации с обществеността по ОВОС 2 бр.

Брой проведени срещи за обществени обсъждания на доклада по ОВОС,
спрямо проведените процедури по ОВОС, в това число

- Брой на участвалите в обществените обсъждания
- Брой на направените предложения от обществеността

- Брой на взетите предвид предложения по законосъобразност от

1 бр.

16
-
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обществеността
Брой проведени консултации с обществеността на екологични оценки на

планове и програми, в това число
- Брой на участвалите в консултациите с обществеността
- Брой на направените предложения от обществеността

       - Брой на взетите предвид предложения по законосъобразност от
обществеността

0

Брой проведени обществени обсъждания, свързани с обявяване на защитени
територии, разработване и приемане на планове за управление на защитени

територии, в това число
- Брой на участвалите в обществените обсъждания

- Брой на направените предложения от обществеността
      - Брой на взетите предвид предложения по законосъобразност от

обществеността

0

Проведени информационно- образователни кампании за обществеността (да
се посочат наименованията на кампаниите)

9
Международен ден на влажните зони

Световен ден на водата
Седмицата на гората
Световния ден на птиците,
Ден на земята,
Световен ден на Биологичното разнообразие
Международна година на биологичното разнообразие
Световен ден на околната среда.

Европейската седмица на мобилността
Форуми -

Конкурси 5
Открити уроци 5

Изложби 3
Обучителни семинари -

Издадени информационни материали -
Пленер 1



Справка 10.2

Регистър на заявленията за достъп  до  информация и движението им

Вид на исканата информация Заявител Решение за
предоставяне
на достъп до
информация

Заявление
№

журналисти граждани НПО Други

Решение за
отказ за
предоставяне
на достъп до
информация

Мотиви за
отказа

Обжалване Друго

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В-
1995/30.12.2
009

ИН за изграждане на
фотоволтаични електроцентрали
на територията, контролирана от
РИОСВ - Враца

Петър Атанасов,
“БулСпейс”
ЕООД, гр.
Исперих

Да
1/07.01.2010

В-
354/22.02.20
10

Предвидени средства в бюджета
за 2010г. за финансово
осигуряване на дейността в
изпълнение на §9  от преходните и
заключителни разпоредби на
ЗИДЗДОИ

Фондация
“Програма Достъп
до информация”

Да
2/23.02.2010

В-
667/13.04.20
10г.

Уведомление, становища,
решения по ОВОС за ИН,
попадащи на територията на
РИОСВ – Враца в близост до жп-
линията София-Видин и Доклади
по ОВОС

“Повик” АД
гр. София

Да
3/26.04.2010г.

В-
856/12.05.20
10

Замърсяване на почви и подземни
води с тежки метали, пестициди,
нефтопродукти, нефтени утайки и
хлорирани въглеводороди

ДЕСИСЛАВА
ПЕЙТЕРОВА -
КАМБУРОВА
VOLUTOVA 2523
158 00 PRAHA 5
CHECH REPUBLIC

Препратено по
компетентност
към МОСВ -
София с наш
изх.№В-856/
05.2010г.

В-
1136/24,06,2
010

Фирми, санкционирани или с
наложени глоби за неспазване на
изискванията за опазване на
околната среда

ДЕСИСЛАВА
ПЕЙТЕРОВА -
КАМБУРОВА
VOLUTOVA 2523
158 00 PRAHA 5
CHECH REPUBLIC

Изпратено
уведомително
писмо до
заявителя за
уточняване на
исканата
информация с
писм с наш
изх№ В-
1136/25.06.2010г.
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В-
1240/09.07.2
010

Решения за преценяване на
необходимостта от извършване на
ОВОС за ВЕИ проекти за периода
01.01 - 30.06.2009

Асоциация на
производителите
на екологична
енергия

Да
4/17.07.2010г.

В-
1315/20.07.2
010

Изследване на качеството на
компонентите на атмосферния
въздух (експресен анализ от
подвижни автомобилни станции)
по показатели в района на гр.
Козлодуй

“Яйца и птици”-
АД, гр. Мизия

Да
5/20.07.2010г.

В-
1762/05.10.2
010

Информация за наличието на
инвестиционни предложения
(ИП) планирани или реализирани
от 2006 г. до момента на
територията на следните
защитени зони:
- BG0000527 Козлодуй;
- BG0000533 Острови Козлодуй;
- BG0000199 Цибър;
- BG0002009 Златията;
- BG0000614 Река Огоста;
- BG0000508 Река Скът.

"АЕЦ Козлодуй»,
гр. Козлодуй

Да
№ 6/12.10.2010г.

В-
1784/08.10.2
010г.

Информация за съществуващи
и/или в процес на разработване
или одобряване други
планвове/инвестиционни
предложения в защитени зони
«Карлуково» с код BG 0001014, и
“Карлуковски карст” с код BG
0000332

“ВАЕИ
ЕНЕРДЖИ”
ЕООД, гр. Сливен

Да
№ 7/13.10.2010 г.

В-
1844/15.10.2
010г.

Информация за планове,
програми и инвестиционни
предложения, които засягат
защитени зони “Карлуковски
карст” и “Карлуково” – одобрени
или в процедури по одобряване и
данни за други минни обекти с
аналогична или подобна дейност,
които са в експлоатация или са
предвидени за експлоатация в
района на инв. предложение –
местоположение, засегнати

“САДАС” ООД,
гр. София

Да
№ 8/18.10.2010 г.
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площи, производителност и
предвиден годишен добив на
полезното изкопаемо

В-
1951/03.11.2
010 г.

Информация за наличието на
Инвестиционни предложения
/ИП/ в процедура или одобрени по
глава VІ от ЗООС в землището на
с. Долна Кремена, ЕКАТТЕ 22126,
община Мездра, обл. Враца.
Съществуващи обекти и дейности
в близост до ПИ №000411.

“РИСК
ИНЖЕНЕРИНГ”
АД, гр. София

Да
№ 9/10.11.2010 г

В-
1995/30.12.2
009

ИН за изграждане на
фотоволтаични електроцентрали
на територията, контролирана от
РИОСВ - Враца

Петър Атанасов,
“БулСпейс”
ЕООД, гр.
Исперих

Да
1/07.01.2010

В-
1814/19.11.
2009

Мониторинг и контрол на
околната среда на
територията за община
Козлодуй за 2008 година, на
АЕЦ “Козлодуй” и р. Дунав

Общинска
администрация
Козлодуй

Да
13/25.11.2009

В-
1921/15.12.
2009

Асфалтови бази на
територията на област Враца

Валентин
Кожухаров
“Атлантис
ПМБ” ООД

Да
14/17.12.2009

В-
1952/19.12.
2009

Решения за преценяване на
необходимостта от
извършване на ОВОС за ВЕИ
проекти за периода 01.07-
31.12.2009

Асоциация на
производителите
на екологична
енергия

Да
15/21.12.2009

Забележки: Информацията, която се попълва в колона № 11 “Друго” е следната:
- Когато заявление е препратено на съответния компетентен орган (териториални поделения на МОСВ и всички останали задължени по ЗДОИ

субекти) за вземане на отношение по компетентност.
- Когато органа не разполага с исканата информация и уведомява с писмо заявителя.
- Когато заявлението е оставено без разглеждания поради непълноти в самото заявление или когато заявителя не е конкретизирал исканата

информация.
- Като цяло в графата се отразяват всички случаи, в които не е изготвяно Решение за достъп/отказ за предоставяне на информация.
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Справка 10.3
Информация за Европейската комисия при докладването по Директива 2003/4/ЕО относно достъпа до информация за околна среда

% на заявленията за достъп до информация, обработени в срок, съгласно ЗДОИ 100%

% на заявленията за достъп до информация, обработени в удължен срок,
съгласно ЗДОИ

0

Процедури, проведени съгласно чл. 6 (Достъп до правосъдие), параграфи 1 и 2 от Директива 2003/4/ЕО относно
достъп на обществеността до информация за околна среда

Брой Средна
продължителност

Средна себестойност

- - -
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